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Turnul puțului nr. 12, pe care se extrage 60 la sutâ din producția minei Lupani, domină cu semeție vețhea colonie minerească 
Ștefan. Foto : Florii IOAN

Ca o răsplată a eforturilor susținute și a dăruirii fără rezerve în munca du zi cu zi

Ieri după-amiază, sala de fes
tivități a Palatului cultural din Lu- 
peni a cunoscut o animație deose
bită. Peste 500 mineri, ingineri și 
tehnicieni, fruntași in producție, 
de la Exploatarea minieră Lupeni, 
oaspeți de la celelalte mine din 
bazin, de la preparații și de la 
U.R.U.M.P. au participat la o en
tuziastă adunare în cadrul căreia 
harnicului și priceputului colectiv 
ai minei Lupeni i s-a decernat 
Steagul și Diploma de onoare a 
Uniunii sindicatelor din ramura 
minieră și energie electrică.

Lc festivitate au fost prezenți to
varășii loachim Moga, prim-secre- 
tai al Comitetului județean de 
partid, Petre Furdui, președintele 
Uniunii sindicatelor din ramura 
minieră și energie electrică, ing. 
Traian Bîrsan, adjunct al ministru
lui minelor, Brincoveanu Pogea, 
președintele Consiliului județean 
ol sindicatelor. Lazăr David, prlm- 
secretar al Comitetului municipal 
de partid, dr. ing. Petru Roman, 

director general al C.C.V.J.
Intr-o atmosferă sărbătorească 

adunarea a fost deschisă de tova
rășul Constantin Năstase, preșe^ 
dintele comitetului sindicatului al 
Exploatării miniere Lupeni.

Ing. Vasile Ciriperu, șeful ex
ploatării a făcut o cuprinzătoare 
trecere în revistă a principalelor 
realizări obținute de colectivul mi
nei în întrecerea socialistă pe anul 
1968, precum și a sarcinilor de 
mare răspundere ce-I revin pe a- 
nul curent în scopul sporirii pro
ducției de cărbune cocsificabil.

Succesele obținute în anul 1968 
- a subliniat vorbitorul - condi
țiile create pentru asigurarea di
namicii viitoare a producției sînf 
rodul conducerii și îndrumării per
manente a activității noastre de 
către organele și organizațiile de 
partid, a mobilizării întregului co
lectiv în organizarea mai bună a 
planului de producție, a creșterii 
Spiritului novator în activitatea de 
zi cu zi, a valorificării depline a 

potențialului însuflețitor al între
cerii socialiste.

Decernarea Steagului roșu de 
întreprindere fruntașă pe ramură 
pentru a doua oară în acest cin
cinal colectivului de muncă al mi
nei Lupeni constituie o înaltă ex
presie a prețuirii pe care condu
cerea partidului și statului nostru 
o acordă muncii pline de abne
gație pe care au depus-o destoi
nicii noștri mineri.

Marea cinste ce ne-a fost făcu
tă trezește in inimile noastre nă
zuința fierbinte de a munci mai 
bine, mai cu spor, de a ne ridica 
la nivelul înaltelor obiective care 
ne stau în față.

Colectivul minei Lupeni - a spus 
în încheiere vorbitorul - va depu
ne toate eforturile, toată capacita
tea lui de muncă pentru îndepli
nirea și depășirea angajamentelor 
luate pe anul 1969, pentru reali
zarea sarcinilor prevăzute în direc
tivele celui de-al IX-lea Congres, 

a Conferinței Naționale și a ple
narelor CC. al P.C.R.

Vom munci fără preget pentru 
a întîmpina cum se cuvine cea 
de-a XXV-a aniversare a eliberării 
patriei noastre și al X-lea Congres 
al Partidului Comunist Român.

Intîmpinat cu vii aplauze, tov. 
Petre Furdui a felicitat călduros 
colectivul minei Lupeni pentru re
zultatele activității depuse pînă în 
prezent, urîndu-le noi )și frumoase 
succese în marea întrecere din a- 
cest an pentru înfăptuirea măre
țului program de dezvoltare multi
laterală a României Socialiste.

A urmat momentul solemn al 
festivităților : înmînarea înaltei dis
tincții - Steagul roșu de exploa
tare fruntașă pe ramură în între
cerea socialistă.

(Conlinuare în pag. a 3-a)

Radu SELEJAN

Traian MULLER
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Aprecieri 

binemeritate
Duminică după-amlază, la- 

raiul Casei de cultură din Pe
troșani, sub conducerea pro
fesorului Traian Tămășan, a 
prezentat pe scenele căminelor 
culturale din Sarmizegelusa și 
Totești două spectacole cu pro
gramul folcloric „Mlndră-i Va
lea Jiului".

Publicul numeros prezent In 
said a aplaudat îndelung pe 
soliști și membrii tarafului.

Mîini 
îndemînatice

In holul Casei de cultură 
din Petroșani a fost deschisă 
recent o expoziție a elevilor, 
cu lucrări executate In orele 
de lucru manual. Sînt expuse 
aici, pe două panouri, trac
toare miniaturale și case, 
țesături și cusături din hîrtle 
și pînză. Expoziția face do
vada îndemînăril și a Ima
ginației, chiar dacă tractoare
le și casele sînt executate 
numai din scobitori și chi
brituri, Iar țesăturile din hîr- 
tie. lonescu Ovlciiu, Albu E- 
lena, Ghldu Daniela, Nicșa 
Victor, Kiss Lidia și Nistor 
Mirceg semnează cele mal 
semnificative lucrări din ex
poziție.
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Ieri, temperatura aerului la | 
Petroșani a oscilat între plus <| 
2 grade și plus 6 grade, Iar j 
la Paring între minus 2 grade » 
și plus 2 grade. Ș

PENTRU URMĂTOARELE 24 | 

DE ORE: Vreme instabilă, cu s 
cer mai mult acoperit. Vor că- | 
dea precipitații slabe, sub for- i 
mă de lapoviță și ploaie. Tem- ’ 
peratura în ușoară scădere. | 

Vînt slab din sectorul sudic. * 

Marti dimineața s-a înapoiat în 
Capitală, venind de la Budapesta, 
delegația Republicii Socialiste Ro
mânia, condusă de tovarășul Nico- 
lae Ceaușescu, secretar general al 
Gomitetului Central al Partidului 
Comunist Român, președintele Con
siliului de Stat, care a participat la 
Consfătuirea Comitetului Politic 
Consultativ al statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia.

Din delegație au făcut parte tova
rășii Ion Gheorghe Maurer, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al G.G. al 
P.C.R., președintele Consiliului de 
Miniștri, Corneliu Mănescu, mințs- 
tiul afacerilor externe, și generăl- 
colonel ton loniță, ministrul forțe
lor armate.

La sosire, la aeroportul Băneasa, 
delegația a fost înlimpinată de to
varășii Gheorghe Apostol, Emil Bod- 
naraș, Chivu Stoica, Paul Niculescu- 
Mizil, Virgil Trofin, Iile Verdeț, de 
membri și membri supleant! al Co
mitetului Executiv, secretari ai G.G. 
al P.C.R., vicepreședinți ai Consiliu
lui de Stat și ai guvernului, condu
cători ai instituțiilor centrale și orga
nizațiilor obștești, generali.

Erau prezenți Jozsef Vijrice, amba
sadorul R.P. Ungare la București șl 
membri ai ambasadei.

Telegrame de felicitare 
adresate tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu 

și Ion Gheorghe Maurer
Cu prilejul realegerii sale în func

ția de președinte al Consiliului de 
Stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secrebar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, a pri
mit telegrame de felicitare ce i-au 
fost adresate de Kim Ir Sen. pre
ședintele Cabinetului de Miniștri al 
Republicii Populare Democrate Co
reene, și Țoi En Ghen, președintele 
Prezidiului Adunării Populare Supre
me a Republicii Populare Democrate 
Coreene.

Președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România a pri
mit, de asemenea, telegrame de feli
citare din partea președintelui Con
federației Elvețiene, Ludwig van 
Moos, precum și din partea regelui

19 martie — ziua internațională 
de solidaritate cu Vietnamul

Un grup de pionieri au oferii flori 
membrilor delegației.

Un mare număr de cetățeni al Ca
pitalei, veniți la aeroport, au întim- 
pinat cu multă căldură pe conducă
torii de partid șl de stat, la Înapo
ierea in patrie.

★

La 'plecarea din Budapesta, dele
gația Republicii Socialiste România 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a fost salutată de Janos 
Radar, prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresa 
Socialist Ungar, Jeno Fock, preșe
dintele guvernului revoluționar mun
citoresc țărănesc ungar, Apro An
tal, membru al Biroului Politic al 
G.G. al P.M.S.U., vicepreședinte al 
guvernului, Komocsin Zoltan, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.S.U., secretar al Comitetului Cen
tral, general-colonel Lajos Czinege, 
ministrul apărării naționale, Erdelyl 
Karoly, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, șl de alte persoane 
oficiale.

Au fost prezenți Dumitru Turcuș, 
ambasadorul României la Budapesta, 
șl membri ai ambasadei.

Un grup de pionieri au oferit mem
brilor delegației buchete de flori,

(Agerpres). .

Marocului, Hassan al 11-lea.
Gu prilejul realegerii sale în func

ția de președinte al Consiliului de 
Miniștri, tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer a primit telegrame de feli
citare adresate de Todor Jivkov, prim- 
secretar al Gomitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, președin
tele Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Bulgaria, . Mehmet 
Shehu, președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare Al
bania.

De asemenea, președintele Consi
liului de Miniștri a primit telegrame 
de felicitare adresate de Mariano 
Rumor, președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Italiene, și de 
Suleyman Demirel, primul ministru 
al Turciei.

(Agerpres)

Pe șantiere

Noi 

blocuri 

date 

în folosință

A

VACANTA 
PRIMĂVARĂ 
ELEVILOR

InYățămin-
că

Ministerul 
tului reamintește 
vacanța de primăvară 
în invățămîntul de cul
tură generală, in învă- 
tămîntul profesional, 
tehnic și liceal de spe-

cialitate începe în ziua 
de 22 martie după ul
tima oră de curs.

Școlile își reiau ac
tivitatea în ziua de 7 
aprilie a. c.

In perioada ce a tre
cut din acest an, prin 
unitățile de desfacere a 
produselor I.A.S. din Pe
troșani șl Petrila, s-au 
vîndut 4 tone preparate 
de carne, o tonă brînză 
telemea, 4 tone mere, 2 
vagoane vin, 410 000 ouă 
și alte produse. O bună 
parte din aceste produse 
au fosl desfăcute prin 
unitatea nr. 4 din Petro
șani. In această unitate, 
vînzătoarea Maria Șoimu 
deservește cu promptitu
dine cumpărătorii.

In acest început de primăvară, 
constructorii din Valea Jiului de
pun strădanii susținute pentru rea
lizarea tuturor obiectivelor prevă
zut? pe trimestrul I, îndeplinirea cu 
caste a sarcinilor de plan.

Colectivul șantierului Petroșani, 
depunind un efort deosebit, a reu
șit să predea in folosință pină acum 
blocul G9 cu 40 apartamente și blo
cul B1E cu 66 apartamente — In 
prezent intensificând lucrările la blo
cul C10 cu 40 apartamente care și 
el \ d fi predat in curind beneficia
rului. De asemenea, constructorii 
clin Vulcan au predat pînă acum 
blocurile C24 și C25 cu cile 80 de 
apaitamente fiecare — în noul car
tier de blocuri „Corcești" ce se 
ridică in acest oraș.

în stadiu avansat de finisare in
terioară (Ia unele și exterioară) so 
mai află o serie de blocuri care ur
mează să fie predate în folosință în 
filele .și săptămînile viitoare. Prin
tre ele se află blocurile B5 cu 40 
apartamente din Petrila. B2 cu 20 
apartamente din Lonea, B2 cu 66 a 
parlamente din Vulcan șl G10 cu 40 
apartamente din Petroșani — în to
tal patru blocuri însumînd alte 166 
apartamente noi.

Lucrările de construcții se desfă
șoară cu avînl pe șantiere și la alte 
obiective, care au termene de dare 
în folosință în trimestrul II. Printre 
ele se numără blocul Bl cu 20 apar
tamente la Lonea, A4 cu 88 aparta
mente la Lupeni, două blocuri din 
seria C in Vulcan și un bloc in 
Petroșani, însumînd alte cîleva sule 
de noi apartamente.

Pe cînd la desțelenire ?
multă vreme picior de om.

Planuri privind valorificarea 
acestui teren sub aspect edili
tar probabil că există. Rămîne 
de văzut, însă, dacă în primă
vara aceasta

Jurnal 
citadin

Primăvara bate tot mal insis
tent la porțile orașului și co
chetează discret cu primii ves
titori ai lumii vegetale, aflată 
in pragul reînnoirii — florile. 
Parcurile și scuarurile vor Îm
brăca veșmint 
nou și gospoda
rii se vor stră
dui, cu siguranță, 
să aplice o nouă 
coafură ve

getală urbei, intru înflorirea 
ei continuă. Se întocmesc noi 
planuri, se retușează cele exis
tente; bătălia primăverii pe 
tărimul esteticii urbanistice va 
Începe in curînd.

Nu știm dacă pe agenda e- 
dilllor noștri figurează o ac
țiune, In zona terenului viran 
din spatele cartierului Carpați 
din Petroșani. De cîțiva ani, 
în fiecare primăvară s-a creat, 
grație acelorași gospodari, im
presia că pe acest teren întins 
va răsări, in 
verde sau un 
odihnă pentru 
tier. In vara 
aduse aici
de pămînt care, stau și astăzi, 
aidoma unor piramide inlr-un 
deșert in care n-a călcat de

sfîrșlt, 
loc de 
copiii 

trecută 
cîleva

o zonă 
joacă și 
din car- 
au fosl 

camioane

se va trece con
cret la realiza
rea lor. Dacă ți
nem cont de 
posibilitățile re
duse pe care
le oferă Petro- 

amenajarea unor

din Vietnamul 
piecum și a 
și reprezen-

DIN CAPITALA
In cadrul manifestărilor prilejuite 

de săptămîna de solidaritate cu 
lupta poporului vietnamez, marți du
pă-amiază a avut Ioc, la Clubul 
Uzinelor „Republica" din București, 
o adunare organizată de Comitetul 
national de solidaritate cu lupta po
porului vietnamez și Uniunea Ge
nerală a Sindicatelor din România.

Deschizind adunarea, Costache 
Cristea, președintele comitetului sin
dicatului Uzinelor „Republica", a 
salutat prezența ambasadorului R.D. 
Vietnam la București, Hoang Tu, a 
șefului ad-imterim al Reprezentanței 
permanente la București a Frontului 
National de Eliberare 
de sud, Tran Kien, 
membrilor ambasadei 
tanțeî permanente.

A luat apoi cuvinlul Gheorghe 
Borș, membru al Comitetului național 
de solidaritate cu lupta poporului 
vietnamez, președintele Consiliului 
municipal al sindicatelor — Bucu
rești. După ce s-a referit la lupta 
eroicului popor vietnamez, dusă de-a 
lungul secolelor pentru apărarea li
bertății și ființei sale naționale, vor
bitorul a spus : Agresiunii imperialis
mului american, poporul vietnamez 
din nord și din sud i-a răspuns prin- 
tr-o mobilizare maximă a tuturor 
forțelor sale. In pofida concentrării 
de forțe, de militari și tehnică 
de luptă, intervenționiștii nu au 
putut slăbi hotărîrea de luptă a po
porului vietnamez, nu au putut rea
liza obiectivele politicii pe care 
scontau In Vietnam.

(Continuare In pag. a 3-a)

șanțul pentru 
parcuri sau zone verzi, dato
rită algomerăril de construcții 
lnlr-un perimetru relativ res- 
frlns, atunci sîntem tentați să 
anticipăm in legătură cu po
sibilitățile oferite de acest te
ren destul de întins. Există 
posibilitatea amenajării unui 
frumos parc, a unui teren de 
joacă șl spori pentru copiii din 
cartier, a unei zone verzi cu 
multe, foarte multe flori, sau 
chiar șl a unei reconfortante 
centuri forestiere. Orice, numai 
să se facă ceva. Așteptăm cu 
nerăbdare să consemnăm ști
rea despre prima lovitură d<- 
sapă in acest pămînt lăsat in 
paragină.

T. KARPATtAN

Simbătă seara, in lumina reflec
toarelor Casei de cultură din Petro
șani, s-a consumat și faza inunici- 
pală a Concursului al IX-lea al ar
tiștilor amatori. „Parada" celor mai 
bune formalii amatoricești, a celor 
mai valoroși soliști vocali din ca
drul cluburilor sindicalelor a evi
dential cu pregnantă existenta în 
lăcașele noastre de cultură a unor 
forfe artistice de prim rang, cu mari 
resurse de progres, a demonstrat 
Insă că tradițiile folclorice, colora
tura proprie și specificul artei popu
lare locale n-au fosl, in măsura aș
teptată, valorificate. t>i aceasta, pe 
de o parte, pentru că unele formalii 
și soliști și-au inclus în repertorii 
piese „aduse" necaraclerislice aces
tor locuri, a căror interpretare ne
cesita eforturi în plus, iar pe de 
altă parte, pentru că alte formalii 
nici nu s-au străduit să lie la Inillfi- 
mea așteptărilor, a exigentelor pu
blicului, lăsind impresia unei insu
ficiente pregătiri. întrecerile fazei 
municipale a Concursului al IX-lea 
s-au desfășurat pe fundalul unei do
rințe vil, firești, din partea tuturor 
concurenlilor de a „a\ ansa" pe sca
ra amplei mamie:-tari culturale la 
care participă, de a duce mesajul 
aitei noastre de amatori și dincolo 
(te fruntariile Văii Jiului. .% din a- 
ceăslă fncleșlare de ambiții și nu-

a rezultat un concert-spec- 
tacol de certă valoare din care ciș- 
tigători au fost atîl cei ce și-au eta
lat potentele In scenă cil și publi
cul spectator, încurajator, mărinimos 
și sever „arbitru".

Deschiderea cortinei găsește in 
scenă fanfara clubului sindicalelor

A urmat in conlinuare, corul clu
bului din Lonea. Dirijorul acestei 
formalii apreciate prof. Gheorghe 
Popa a condus cu știulaA măiestrie 
o interpretare corectă, concludentă 
și plăcută auzului, melodiile din 
repertoriu („Republică măreață va

Amplu dialog cu arta
din Petrila. Sub bagheta dirijorului 
Victor Gaier, singura formal le or
chestrală 
prezentat 
rilor din 
(al, după 
dirijorul Alexandru Dragau, deocam
dată nu înțelegem ?) din cadrul clu
burilor Văii Jiului și-a „spus" cu- 
\ intui hotăritor mai ales în inter
pretarea nou introdusei în repertoriu 
piese de Mendelsohn.

de fardară (de ce nu s-a 
in concurs fanfara mine- 
Lupeni, deși a fost anun- 
etapa de la Lupeni, însuși

lid" de Ion Chirescu, „Imnul nop
ții" de Silcher și „Partid lumină 
vie", de Liviu lonescu) vădind și 
pricepere In alcătuirea unui pro
gram divers, semnificativ.

Mull a plăcut spectatorilor (șl ju
riului) grupul vocal iolcloric vulcă- 
nean, condus de pasionalul și price
putul instructor Sergiu Boită. Costu
mația Îngrijită, vie șl policromă, a 
grupului de tinere, vocile armoni
zate ale acestora și interpretarea

caldă, cu inflexiuni profunde in spe
cial a piesei „Firicel de cînepă", 
prelucrată de Tiberiu Bărdan s-au 
materializat 
reușită. Dacă și taraful ar fi susținui 
cj£ mai mult „brio" grupul folcloric 
feminin âm fi putut susține acum' 
fără rezerve cd această lormafie se 
poale prezenta cu fruntea sus la „ju- 
defenele" amatorilor. Orchestra 
populară a clubului din Vulcan, di
rijată de același Sergiu Boită, a avui 
în Mariana Lungu și-n Marioara Mol
dovan doud autentice valori solisti
ce. Pe Marioara Moldovan (contrar 
părerilor ulterioare ale juriului) am 
revăzut-o aceeași din totdeauna: 
lirică visătoare, insofindu-și „cin- 
țările" cu trăiri emoționale intense 
care-au scăpat... unor priviri, deși 
după cile știm peste cîleva luni va 
fi oaspete a micului ecran, 
plănui Mariana Lungu pentru 
voltura cu care se mișcă in 
pentru stricta autenticitate a 
pretării melodiilor „Mlndre-s 
la noi" și „Sorocul".

Taraful lupenean (condus de Ale
xandru Lăcătuș) — mai bun dec it 
cel din Vulcan — a înlesnit buna 
interpretare a melodiilor soliștilor

fnlr-o convingătoare

Ne-a 
dezin- 
scenă, 
inter- 

horele

Viorel TEODORESCU

(Continuate In pag. a 3-a)



3MIERCURI 19 MARTIE 1069

STEAGUL ROȘU

19 martie ziua internațională

de solidaritate cu Vietnamul

Manifestările din Capitală
(Urmare din pag. 1)

Răspunzind chemării Partidului 
Toi ce muncesc din Vietnam, 
me 

nk

Să
pro

Ini

ce
as- 

cnii muncii din Republica DemO- 
atfi Vietnam au dat lovituri puter- 
ce agresorului, reușind, totodată, 
i, în condițiile grele ale războiului, 
i obțină rezultate remarcabile în 

lucția industrială șl agricolă șl 
asigure desfășurarea normală a 
tgii vieți sociale.
» TÎndul său, populația din Viet- 

n -mul de 
lului Național 
Incris pagini 
ta cu forțele 
ganizînd și conduciud 
potriva imperialismului 
F.N.E. s-a afirmat ca reprezentant 
autentic al populației sud-vietname- 
zc, exponent al aspirațiilor ei fun
damentale.

■Vitejia legendară a poporului viet
namez a cîșligat admirația întregii 
hiroi și reprezintă un exemplu în- 
suIlețitoT pentru toate popoarele care 

ridică împotriva imperialismului 
și colonialismului, in apărarea liber
tății și ființei na|ionale.

In
epus:
cunoscut o istorie zbuciumată, 
nă de jertfe și lupta pentru apăra
rea gliei străbune și a ființei sale 
naționale, dă o înalta prețuire lup
tei eroice a poporului vietnamez. 
Mililind cu fermitate pentru respec
tarea dreptului fiecărui*  popor de 
6->i alege nestingherii calea dez-

își 
cu 
cu 

din 
ho-

ud, sub conducerea Fron
de Eliberare, a 

de eroism în lup- 
intervenționiste. Or- 

lupta im- 
american,

continuare vorbitorul 
Tara noastră, care

a
a

pil-

vollării sale sociale, Partidul Comu
nist Român șl poporul nostru 
exprimă solidaritatea frățească 
Republica Democrată Vietnam, 
Frontul Național de Eliberare 
Vietnamul de sud, își manifestă
tlirîrea de a acoTda poporului viet
namez întregul sprijin material, mo
ral șl politic, pînă la obținerea vic
toriei finale, consklerînd aceasta 
drept o înaltă îndatorire Internațio
nali stă.

In continuare a vorbit ambasado
rul R.D. Vietnam la București, Hoang 
Tu. Mulțumind pentru organizarea 
acestei manifestări de solidaritate 
cu lupta dreaptă a poporului vietna
mez, vorbitorul a spus: Față de a- 
lacurile neîntrerupte și de Inițiati
va pe toate fronturile deținută do 
armata și poporul vietnamez, im
perialiștii americani au fost nevolțl 
să înceteze mai înbli parțial, după 
aceea total și fără condiții, bombar
damentele asupra R.D. Vietnam, să 
stea de vorbă cu Frontul Național 
de Eliberare din Vietnamul de sud, 
în vederea găsirii unei soluții politi
ce pentru problema vietnameză. A- 
ceasta constituie o mare victorie 
pentru poporul nostru din ambele 
zone și, totodată, o victorie comu
nă a țărilor socialiste, printre care 
și România, a popoarelor iubitoare 
de pace și dreptate din lumea în
treagă, inclusiv poporul progresist 
american. Poporul nostru din sud 
este nevoit să continuo lupta sa 
sfîntă pentru independență și liber
tatea țării, pînă la victoria defini
tivă. Mai mult decit oricine, el iu-

bește pacea, dorește să aibă pacea 
pentru a-și reconstrui țara, dar do
rește o pace in independență și li
bertate adevărata. Noi ne bucurăm 
din inimă de faptul că, în lupta 
noastră dreaptă împotriva Imperia
liștilor americani agresori, popoa
rele iubitoare de pace și dreptate 
din lumea întreaga manifestă întrea
ga lor simpatie și ne acordă sprijin 
și ajutor călduros. Folosim acest pri
lej pentru a exprima încă o dată 
mulțumirile noastre sincere partidu
lui, guvernului și poporului roman 
pentru sprijinul prelios și eficace a- 
cordat.

A luat, de asemenea, cuvinlul șe
ful ad-interim al Reprezentantei per
manente a F.N.E. la București, Tran 
Kien. în cursul celor două luni de cind 
se desfășoară tratativele de la Paris 
în problema vietnameză — a arătat 
vorbitorul — partea americană nu 
a încetat să repete afirmațiile false 
care vor să-i prezinte pe agresori ca 
fiind cei atacați și pe trădători drept 
patrioți, să calomnieze F.N.E. din 
Vietnamul de sud, organizatorul și 
conducătorul rezistenței victorioase, 
în fața agresiunii, armata și popu
lația din Vietnamul de sud hu pot 
rămîne cu brațele încrucișate. Cele 
14 milioane de sud-vietnamezi au 
trebuit să se ridice cu arma în mînă 
pentru a lupta împotriva agresiunii 
pînă la victoria finală, pentru salva
rea patriei. Acesta este un drept 
legitim și inviolabil al poporului 
vietnamez, ca și al oricărui alt po
por din lume, victimă a agresiunii. 
Atacurile puternice ale forțelor pa-

IrioHcc, coordonata $1 simultane pe 
întregul teritoriu sud-vlclnamrz, de- 
monslrcazfi 1n mod elocvent marca 
Inițiativă operațională a forțelor ar
mata populare, precum șl arta lor 
de a conduce lupta, simțul organiza
toric și de dlst Iplină, spiritul lor 
combativ șl de răspundere. Baza 
pentru o soluționare a problemelor 
vietnameze o constituie Declarația 
în cinci puncta a P.N.E., reprezen
tantul autentic al populației sud- 
vielnameze, pe deplin competent 
pentru a reglementa toate probleme
le privind Vietnamul de sud.

Adunarea organizata astăzi a 
arătat vorbitorul in încheiere — este 
o manifestare vie a Solidarității po
porului român cu poporul vietnamez. 
Aceasta constituie pentru armata și 
populația sud-vietnameză o maie 
sursă de încurajare în lupta lor în- 
dîrjită împotriva celei mai mari pu
teri imperialiste din lume. Ținem să 
mulțumim Partidului Comunist, gu
vernului șl poporului român pentru 
sprijinul moral și politic, precum 
și pentru ajutorul multilateral acor
dai luptei poporului nostr^. 

(Agerpies)

★
Cu prilejul zilei de 

internațională 
Viei

19 martie, ziua 
de solidaritale cu 

■tnaniul, Frontul Unității Socialis
te, precum și Comitetul național de 
solidaritate cu lupta poporului viet
namez, împreună cu Liga română 
de prietenie cu popoarele din Asta 
și Africa au trimis telegrame de so
lidaritate Comitetului Central al 
Frontului Patriei din R.D. Vietnam 
șl Comitetului Central al Frontului 
Național de Eliberare din Vietnamul 
de sud.

De asemenea, Uniunea Generală 
a Sindicatelor, Comitetul Național 
pentru Apărarea Păcii, Uniunea Ti
nerelului Comunist, Unlijnea Asocia
țiilor Studenților din România și 
Consiliul Național al Femeilor au 
trimis telegrame de solidaritate or
ganizațiilor similare din R.D. Viet
nam și Frontului Național de Elibe
rare din Vietnamul de sud.

In depozitul de lemn „Gara mică", din Petroșani, încărcarea ma
sivilor bușteni de fag in vagoane se face mecanizat, cu ajutorul puter
nicului „Bolinder" care economisește munca a zece oameni.

IN CLIȘEU: Mașina „Bolinder" ridică o nouă încărcătură de buș
teni pentru a-l transporta la vagon.

JOI 20 MARTIE

PROGRAMUL I:

Știința Petroșani 
învinsă la Craiova

5,05—6,00 Program muzical de dl« 
mineata; 6,05—9,30 Muzică și aciua- 
lltăți; 9,30 Odă limbii române» 10.00 
Madrigale,- 10,10 Curs de limba rusă;
10.30 Muzică populară din Transil
vania,- 11,05 Ora specialistului» 11,25 
Florile si muzica ușoară» 11,45 Sfa
tul medicului; 12,00 Formații vocale 
dc muzică ușoară,- 12,20 Cronica 
teatrală; 12,30 Intîlnire cu melodia 
populară și inlorprclul preferat; l'VfO 
Avanpremieră cotidiană; 13,20 Soliști 
șl orchestre de muzică ușoară; 14 10 
Emisiune literară pentru școlari;
14.30 Concertul zilei; 15,05 Trei me
lodii Interpretate la trompetă; 15,15 
Biblioteca de literatură romanii»
15.30 Cinloce; 16,00 Radiojurnal. 
Sport; 16,10 Albim Ion VaaUescu»
16.30 Antena tineretului» 16,55 Radio 
publicitate; 17,00 Arii din opere» 
17,15 Ce e nou in județul dv. ? 
Tiilcea,- 17,45 Revista economică» 
18,05 Album folcloric,- 18,30 Gazeta 
radio; 19,00 O melodie pe adresa 
dumneavoastră,- 19.20 Sport; 19.30 
Din cele mai cunoscute melodii popu
lare-; 19,50 Orchestra Fredy Balta» 
20,05 Cine știe cîștigă; 20,30 Melo
diile anotimpurilor; 21.05 Emisiune 
culturală; 21,25 De ’la muzica ușoa
ră la jazz,- 22,00 Radiojurnal. Buletin 
meteorologic. Sport; 22,20 Romanțe; 
22,40 Moment poetic,- 22,45 Muzică 
ușoară,- 23,15 Opera „Estrada maestru
lui Pedro" de Manuel de Falia,- 0,05— 
5,00 Estrada nocturnă.

PROGRAMI L II:

Amplu dialog cu arta
(Urmate din pag. 1)

locali, dintre care Iacob Moldovan, 
poale „veteranul*  cintârefilor popu
lari din municipiu, s-a detașai prin- 
ir-un stil propriu cunoscut dar greu 
de preluat de către alți soliști prin 
indubitabile calități vocale. Nicolae 
Cinca și Viorica Lazăr, ceilalți doi 
soliști lupeneni, n-au justificai, par
că intrutolul, prezenta pe scena 
„municipalelor".

Un alt tarat s-a prezentat, după 
cel lupenean in .vizorul' publicu
lui : cel din Lonea dirijat de Gheor
ghe Popa. Nici o rezervă In fața in
terpretării! Totul a „mers" ca pe 
sir mă, dar... să mai spunem și pu
blicului adevărul (de unde au apă
rut costumele noi, saxofoniștii... cim- 
peni și orchestranfi de-ai tarafului 
Casei de cultură ?!).

Cea mai valoroasă orchestră 
populară din cadrul cluburilor ră- 
mine totuși cea a lăcașului de cul
tură din Uricani. Gavrilă Vîjdea 
dispune de ani de zile de aceiași 
muzicanți pricepuți, conștiincioși, în
crezători In forțe și deloc... răi. Iar 
tolisla acestui taraf Marieta Mun- 
leanu are mult simț, cucerește ușor 
publicul, e efer\ escenlă in scenă.

Două grupe de dansatori s-au

prezentat pe scena Casei de cultură 
— din Lonea și din Lupeni. Ambele 
lormafii... nici prea-prea nici foarte- 
foarte, egale ca valoare.

Dintre cele trei orchestre de mu
zică ușoară (din Lupem, Vulcan Și 
Aninoasa— pentru că linăra forma
ție din Uricani neavînd nevoie de... 
popularitate, nu s-a prezentat I) mai 
Ia nivelul cerințelor (exceptînd 
zgomotul) s-a situat „Cromaticul" 
din Lupeni. Pentru văditele calități 
interpretative, juriul a calificat pen
tru „județenele" artiștilor amatori 
doar trei soliști de muzică ușoară: 
Bebe Lorincz, din Vulcan, plin de 
vervă scenică și veselie: Antonin 
Udroiu de la Aninoasa și Margareta 
Recsak, sensibila interpretă a „Fe- 
teloi naive" din... Lupeni.

Și cu aceasta, pentru moment, se 
pune punct întrecerii amatorilor. Ce 
va urma ? Cum nu bănui/i ? Forma
țiile și soliștii care nu s-au calificat 
mai departe se... aulodesfiinlează 
sau trec la... odihna pasivă, iar cele 
calificate Își iau un scurt concediu 
de odihnă pină cu o săptămlnă îna
inte de faza județeană clnd trec la 
repetiții. Oare, așa să fie ? Nu, am 
exagerat noi, dar să știți, nu inten
ționat. Știm noi ceva, și bine-ar li 
să nu lie așa 1

emisiune
Virluțiile

MIFRCl RI 19 MARTIE

Progresul București și 
Djurgarden — Suedia. 
Telex Tv.
Tv. pentru specialiști. 
Medicină.
I.imba germană. Lecția 47. 
Club XX — 
pentru tinerel, 
fanteziei.
Telejurnalul de 
Monografii

Concertul prezentat de efit-re ele
vii Școlii de muzică și arie plastice 
din Petroșani, duminică dimineața, 
pe scena Gasei de cultură din Pe
troșani, a avut ca scop punerea în 
valoare și cultivarea talentelor des- 
co. -rite și formate în decursul a- 
niior.

Chiar dacă in interprelarc-a unoi 
piese au mai existat și unele stîn- 
-găcii, principalul țel a fost atins: 
prezentarea in fața publicului, for
mat in marc parte din colegi, pro
fesori și părinți, a lucrărilor pregă
tite in acest an școlar. Și nu putem 
să nu scoatem in evidență munca, 
pasiunea și conștiința profesională 
a celor care s-au ocupat de pregă
tirea fiecărui elev in parte, emoțiile 
pe care le-au trăit alături 
Lot timpul concertului.

Trecînd in revistă pe 
n-~au delectat duminică 
nu putem să nu remarcăm interpre
tarea de către orchestră a potpurlu- 
4n: din opereta „Crai nou" de Ci- 
prtan Porumbescu sub conducerea 

Mască și a 
de Schubert, executat 

Vodilă,

de ei, in

cei care 
dimineața

pretat la violoncel Cintec trist șl 
Allegro de Grecianov, loan Enăches- 
cu și Ladislau Sima din clasa pro
fesorului Bruno del Mondo, Adela 
KdrmOczky, Codruța Șiclovan, eleve 
ale profesoarei Elisabeta Mike, Ște
fan Csutak, elev al profesorului Va- 
site Molodeț ca șl Camelia Ilieș și 
Helga Wjesenmayer din clasa pro
fesoarei Matilda Balașco, care au 
executat la patru miini Sonata de 
Mozart cu foarte multă dezinvoltu
ră.

Emoțiile de care au fost cuprinși 
parte din elevi i-au împiedicat să 
se remarce, dar speTăm că la viitoa
rele concerte se vor obișnui cu sce
na și publicul, să-i putem menționa 
și pe ei. Mugurii de astăzi vor în
flori miine prin muncă perseveren
tă și dăruire. Sini nume de care sînt 
sigur că vom mai auzi.

M. LEVAP

Limba franceză. Lecția 50 
(reluare).
Limba engleză. Lecția 50 
(reluare).
Tv. pentru specialiștii din 
industrie.
închiderea emisiunii 
dimineață.

15,30 Fotbal: Inlilnirea inter
națională dintre echipele

seară. 
contempora

ne. „Casa nr. 210". 
Căsuța poștală 111. Dia
log cu telespectatorii. 
Telecinem aloca umorului. 
Arii și duete din operete. 
Campionatul mondial de 
hochei pe gheață Ceho
slovacia — Suedia. In 
pauze: Avanpremieră. Te
lejurnalul de noapte. 
Închiderea emisiunii.
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In cadrul etapei a 
XV-a a campionatului 
republican de volei di
vizia B. seria a 11-a, 
Știința Petroșani a ju
cat duminică la Craio
va cu Universitatea, 
una din principalele 
pretendente la titlu. 
Scorul de 3—1 cu care 
a pierdut Știința, deși 
pare categoric, nu re
flectă totuși fidel situa
ția de pe teren unde 
studenții din Petroșani 
au fost învinși cu foar
te multă greutate. De 
altfel însăși rezultatele 
la seturi ne confirmă 
acest lucru. Iată desfă
șurarea 
primul 
conduc

meciului. In 
set studenții 

la un moment

dai cu. 5—1 dar unele 
greșeli în apărare per
mit craiovenilor să e- 
galeze și să conducă 
cu 11—7 și 13—10. O 
puternică revenire a 
studenților petroșăneni 
și scorul devine 14— 
pentru 
punctul 
„cade", 
galează’ 
16—14.

In cel de-al doilea 
set, deși conduc iarăși 
la începui cu 3—1 are 
loc o cădere inexplica
bilă a jucătorilor Știin
ței și setul se termină 
cu J5—8 in favoarea 
craiovenilor. Setul trei 
este cel mai dramatic 
și este cișligat la mare 
luptă de Știința.

13
Știința insă 
victorios nu 

iar gazdele e- 
și cîștigă cu

Iata-i desfășurarea: 
8_13; 14—13; 14—14; 15 
—14; 15—15; 15—16; 16 
— 16; 17—16; 17—17; 19 
—17 și setul ia sfirșit. 
Setul patru este pierdut 
la 10—15, deci 3—1 pen
tru Universitatea Cra
iova. S-au remarcat de- 
la Știința în mod deo
sebit Comamițchi (ex
celent și la blocaj și 
in apărare), Țvein, 
Miiller și Sălăjan care 
deși e tinăr în echipă 
a fost imbatabil în a- 
părare.

Foarte bun arbitrajul 
cuplului Grigorescu din 
București și Bucur din 
Pitești.

V.ZARCULEA 
I.M.P.

RĂSPUNDEM CITITORILOR
Traian Saimac, Lupeni. La întreba

rea dv. dacă după trei ani de pensie 
de invaliditate de gradul II aveți 
dreptul la recalcularea pensiei vă

Colectivul minei Lupeni a fost 
distins cu Steagul și Diploma 
de onoare de întreprindere 

fruntașă pe ramură
(Urmare din pag. I)

de flori, cu o-Cu brațele pline 
brajii îmbujorați de emoția bucu
riei pionierii își felicita părinții ți 
frații mai mari.

Șeful Exploatării miniere Petrila 
— deținătoarea de pînâ acum a 
steagului roșu de fruntașă pe ra
mură - inginerul Gheorghe Ciug- 
lea felicită cu căldură 
minei Lupeni pentru 
deosebite obținute în 
în anul precedent. Cu 
și mîndrie minerească 
maistrul miner ” 
minerii șefi de 
Aeftincăi, losif Lenghel și Ingine
rul Nicolae Tivig despre rodul bo
gat al muncii lor de pînă acum, 
despre hotărîrea nestrămutată de 
a nu precupeți nimic pentru a 
urca pe noi culmi steagul reali
zărilor viitoare.

In numele comitetului de direc
ție al C.C.V.J-, tovarășul dr. ing.

colectivul 
rezultatele 
producție 
demnitate 
au vorbit 

Dumitru Andrei, 
brigadă Nicolae

~ ■ il
Petru Roman, a Inulțumit colecti
vului distins cu titlul de mare cins
te pentru aportul adus lună 
lună la îndeplinirea sarcinilor 
plan, asigurîndu-l totodată 
sprijinul pe care-l va primi și 
viitor din partea combinatului car
bonifer.

După ce își exprimă sincerele feli
citări la adresa colectivului frun
taș, tovarășul Traiăn Bîrsan a sub
liniat atenția deosebită care va 
trebui să se acorde în continuare 
promovării tehnicii avansate, găsi
rii celor mai adecvate soluții de 
ridicare a producției și productivi
tății muncii la nivelul exigențelor 
actuale, cu o riguroasă respectare 
a normelor de securitate minieră.

In încheierea adunării, în cu
vinte calde, tovarășul loachim 
Moga, prim-secretar al Comitetu
lui județean de partid, a felicitat 
colectivul minei Lupeni pentru bi
lanțul remarcabil obținut în anul 
precedent - adevărată mîndrie

de 
de 
de 
pe

fientru toți minerii Văii Jiului- 
nalta distincție acordată — a re

levat vorbitorul - obligă la efor
turi și mai susținute pe linia rea
lizării exemplare a sarcinilor a- 
nului 1969 la toți indicatorii. Mi
nerii au dovedit că știu să-și res
pecte cu prisosință cuvîntul dat 
ceea ce ne face să avem certitu
dinea că marile sărbători ale po
porului român, a XXV-a aniversa
re a eliberării patriei șl al X-lea 
Congres al partidului vor fi întîm- 
pinate cu noi succese și împliniri 
în munca nobilă de a da patriei 
tot mai mult cărbune.

Festivitățile iau sfirșit într-o at
mosferă de entuziasm general în 
care tovarășul Ion Raczek, secre
tarul comitetului de partid de la 
mina Lupeni dă citire telegramei 
de mulțumire adresată de colecti
vul minei Lupeni Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
personal tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

comunicăm că aceasta se va putea 
face numai dacă mai munciți cel 
puțin trei arii. Reîncadrarea în mun
că se face la recomandarea organelor 
de expertiză medicală și recuperare 
a capacității de muncă, într-un loc 
de muncă cu caracter reconfortant. 
In acest caz, pe timpul reîncadrării 
în activitate veți primi în întregime 
aoluaJa pensie.

Pentru reluarea activității este ne
cesar să obțineți consimțămînlul 
scris al întreprinderii care vă anga
jează, cu menționarea funcției și sa
lariului, pe care-l veți depune pen
tru aprobare la comisia de experti
ză medicală teritorială.

Ion Menitiu, Baru. Din cercetările 
întreprinse de organele județene de 
poștă și telecomunicații rezultă că 
în luna februarie nu ați primit zia
rul Steagul roșu din cauza oficiului 
de poșta Baru care nu a întocmit 
din timp comenzile necesare. împo
triva celor vinovați s-au luat mă
suri, iar dv. vi se asigură primirea 
regulată a ziarului cu începere de 
la 1 mariie.

Vaslle Doica, Vulcan. Vă comuni
căm că pe 1968 aveți dreptul la un 
concediu de odilină corespunzător cu 
perioada de 8 luni cit ați muucât în 
acel an, iar pe 1969 Ia întregul con
cedia legal anual.

6,10 Melodiile dimineții; 6,45 Viers 
și strune; 7.10 Din melodiile fan
farei; 7,37 Acordeonul vesel; 7.45 
Gîntă Nicoleta Vasllovici, Tcrente 
Petrescu și Marin Morarii; 8,10 Tot 
înainte (emisiune pentru pionieri); 
8,42 Poemul simfonic „Serbări ro
mane" de Ottorino Respighi; 9,10 
Curs de limba rusă; 9,30 Succese 
de pretutindeni; 10,30 Muzică ușoa
ră; 10,55 Matineu de operă; 12,05 
Avanpremieră cotidiană; 12,15 Con
cert de prinz; 13,00 Noi înregistrări 
de muzică populară; 13,15 Recital 
Dan lordă.chescu; 13,30 Din țările so
cialiste,- 14,10 Cîntece de dragoste 
și jocuri populare; 14,30 Moment 
științific; 14,35 Melodii de Radu Za- 
harescu si Ion Stavăr; 15,40 Radio 
publicitate,- 16.00 Muzică de balet» 
16,15 Muzică populară; 1700 Radio
jurnal. Sport; 17,10 Piese corale de 
Gheorghe Cucu: 17,25 Muzică ușoa
ră,- 18,05 Capodopere ale literaturii; 
18,25 Almanah sonor; 19,30 Curs de 
limba rusă; 19,50 Noapte bună, co
pii; 19,55 Concert simfonic,- 22,30 
Cronica teatrală; 22,40 Muzică de 
estradă; 23,07
24,00

simfonic;
Muzică 

Antologia discului;
Melodii lirice.

<£>

<£>

BULETINE DE ȘTIRI : Progra
mul I : 5.00; 5,30; 6,00; 6,30; 
9,00; 11,00; 13,00; 15,00; 20.00; 
24,00; 1,00; 2,00; 4,00. Progra
mul II: 6.05; 7,30; 10.00; 12.00; 
14,00; 18,00; 19,00; 23,00; 0.55.

jsli-Mig
JOI 20 MARTIE

PETROȘANI — 7 Noiembrie: 
Fratele dr. Homer ; Republica : 
Anna Karenina, seria I și II; 
PETRILA : Pantera neagră ; LO
NEA — 7 Noiembrie: Străina; 
Minerul: Neînțelesul; AN1- 
NOASA: Am întîlnit țigani
fericiți; VULCAN : Piramida 
zeului Soare; LUPENI — Cul
tural : Vera Cruz; PAROȘENI: 
Inimă nebună, nebună de le
gat ,• URICANI: Prizoniera din 
Caucaz.

Fabrica de produse 
lactate Petroșani

pune în vînzare
ÎNGHEȚATA

din opereta „Crai 
Porumbescu sub 

profesorului Zollan I 
ijerzoului

ia pian de eleva Izabela 
pregătită de prof. G. Csorik.

Apariția pe scenă a elevei Ariana 
Miclesca din clasa a Vl-e a p«odus 
ropote de aplauze. Eleva profesoarei 
Natalia Man a executat cu multă 
dezinvoltură Andwnte ' de Chopin 
ca și variațiunile de Dancla execu
tate la vioară de lolanda Meister 
din clasa a V-a, elevă a profesoarei 
Maschek Etelka și acompaniată la 
pian de Alexandru Kalat din clasa 
a VUI-a. Elevii profesorului Ion 
Gorgan : Aurelian Seraflceanu, Flo
rian Șcrianu și Gheorghe Maciar, 
prin execuția ireproșabilă a uncri lu
crări la trompetă, au cucerit aplauze 
bine meritate.

In partea a doua a concertului 
iu remarcat Alexandru Kalat, cla

sa profesorului Ștefan Lazăr in in
terpretarea Sopatei opus 14 de Be- 
e-tboven, Pcrtru Șirno, elev al profe
sorului Ștefan Kcsnaș, care a inter-

s-<

NOTE • NOTE • NOTE • NOTE
*** >*L~u*vxru~u~u~i

Poftiți la o 
plimbare nocturni

Tudor Vlfldi- 
din Lupeni e 
măcar un sin-

frică cîl și gropile săpate... aiol 
pentru 
Pentru
cu care au muncit, 
ții acestei unităti sînt Invitați 
Jocuâtorii din
plimbare nocturnă. Poftiți. Avem con
vingerea că n-o să 
peripeții.

instalarea
i simțul de 
care au

unor cabluri, 
„răspundere" 

salaria- 
de 

cartierul Brava la o

duceți J+psâ de

Noaptea pe străzile 
mir eseu și Liliacului 
întuneric perfect. Nici 
gur bec nu Kcărește aici. De aseme
nea in fata cinematografului .Cultu
ral' e întuneric tocmai ca-n filmele 
cu nopți de groază. Și tot aici s-au 
săpat în plină stradă niște gropi, iar 
parafatul a fost depozitat pe trotuare. 
Ieșind de ia film, unii cad in gropile 
neacopc-rite, iar alții escaladează mor
manele de pâinint noroios. Autorii 
acestor «bucurii*  de masă sînt sala- 
riații centrului de distribuire e ener
giei electr-'? din Lupeni. Lor li se 
daloiează aut lipsa de lumină elec-

Cinstea nu se vinde
Cele relatate mai

plat în ziua de 5 martie a.c. în jurul 
ored 9,30 dimineața. Locul întîmplă- 
rii, autobuzul de Petroșani—Lonea nr. 
31 HD — 1649, in două stații din 
Petrila. In autobuz urcă mai multi 
călători. Doi dintre ei pe nume Gheor
ghe Almăjanu și Adam Ferdinand,

jos s-au întim-

au urcat, au plătit 0,50 Jel fiecare, au 
făcut un semn de înțelegere taxatoa
rei, semn pe oare ea l-a înțeles foar
te bine și ca atare n-a mai eliberat 
bilet, lată cum pe o distantă de două 
stații, taxatoarea s-a ales cu un „ciu
buc" de 1 leu. Evident că nu valoa
rea contează nici ci fapta. Cine-i vi
novatul ? Toți trei. Cei doi pasageri, 
pentru că au încurajat un venit ne
cinstit, iar taxatoarea pentru că l-a 
acceptat.

„Operativitate* 1 
a la I.G.L.

Odată terminată de constructori 
conducta de apă Dealul Babil — Co
rcești a lost predată pe bază de pro-

ces verbal sectorului I.G.L. Vulcan. 
Ținem să menționăm că la asemenea 
lucrări nu există termen de garanție. 
Defecțiuni însă există. A fost una 
chiar zilele trecute. Din cauza defec
țiunii și a „operativității" cu care 
sectorul I.G.L. Vulcan s-a străduit 
s-o remedieze, 180 apartamente au 
fost lipsite două zile de apă. Poate 
că ar mai fi stat mult șl bine fără 
apă dacă celor de la I.G.L nu le-ar 
fi venit în ajutor constructorii. Prin
tre ei enumerăm pe Pavel Dărăban, 
losif Banc, Pelm Mantea. Dacă se lă
sa lotul în nădejdea celor de la 
I.G.L. ar Ii existat apă ca-n deșert.

D. CRIȘAN
(după corespondentele trimise 
la redacție de E. Telileanu, 
E. Doboș și 1. lordache)

în orice anotimp
Prin conținutul bogat în proteine, zaharuri 

și grăsimi ÎNGHEȚATA este un produs alimen
tar valoros, fumizînd organismului elemente 
nutritive și un important număr de calorii, atît 
de necesare iarna, cind pierderea de energie 
este mai mare din cauza frigului.

Conținutul ridicat în vitamine (A+D), în 
săruri organice, în special de calciu și de fosfor, 
în proteine (din lapte și smîntînă) mărește va
loarea nutritivă a înghețatei.

Rețineți : ÎNGHEȚATA ESTE UN PRODUS 
ALIMENTAR GUSTOS, RĂCORITOR, FOR- 
TIFIANT !

Atenție însă, consumatori, la curățenia ora
șului ! Nu aruncați ambalajul înghețatei la 
intîmplare, ci folosiți coșurile destinate acestui 
scop instalate pe străzi în imediata apropiere 
a tonetelor de vînzare a înghețatei.

;■
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Ședința Comitetului Special 
al 0. N. U.

NEW YORK 18 (.Agerpres). — Co
mitetul Special O.N.U. Însărcinat cu 
cercetarea politicii de apartheid a 
guvernului Republicii Sud-Africane 
s-a întrunit la New York într-o se
siune specială de două zile. Eveni
mentul coincide cu împlinirea a 9 
ani de In reprimarea sîngeroasă de 
către autoritățile R.S.A. a demons
trațiilor populației africane din Shar
pe vil te.

Deschizînd sesiunea, președintele 
Comitetului, Abdul Rahim Farah 
(Somalia), a declarat că .guvernul 
sud-african a blocat toate căile de 
negociere cu cei care se opun regi
mului rasist, și din această cauză 
mișcarea de eliberare consideră jus
tificată recurgerea la lupta armată". 
Răspunderea primordială pentru un 
conflict violent, a adăugat el. va 
reveni guvernului Republicii Sud-

Consiliul 
de Securitate 

va examina situația 
din Africa 

de Sud-Vest
Vs'EW YORK 18 (Agerpres). — Con

siliul de Securitate se va întruni joi 
dimineața, la cererea a 40 de state 
afro-asiatice, pentru a examina «în
răutățirea situației din Africa de 
Sud-Vest", s-a anunțat la sediul 
O.N.U. Cererea pentru convocarea 
unei reuniuni „de urgentă" a Con
siliului de Securitate a fost prezen
tată lui Karoly Csatorday (Ungaria), 
președintele pe luna în curs al aces
tui organism al O.N.U. Grupul țări
lor afro-asiatice a subliniat necesita
tea de a se lua măsuri în vederea- 
obligării guvernului Republicii Sud- 
Africane do a părăsi Namibia (Africa 
'de Sud-Vest).

A'-> r..a Generală a O.N.U. a a- 
nu'.■ mi» Matul acordat R.S.A. de a 
administra Africa de Sud-Vest la 27 
octombrie 1967, dar guvernul de la 
Pretoria a refuzat să se conformeze 
acestei hotărâri.

—•—
„COSMOS-272“

MOSCOVA 18 (Agerpres). — In 
Uniunea Sovietică a fost lansat sate
litul artificial al Pămînlului „Cos- 
mos-272". Satelitul este destinat ex
plorării spațiului cosmic potrivit pro
gramului anunțat de agenția TAȘS.

Privire
asupra angajamentelor 

militare externe
„Subcomisia senatorială condusă 

de Symington are un domeniu fruc
tuos de investigate. In baza manda
tului primii din partea Comisiei se
natoriale pentru probleme externe, 
senatorul Symington și colegii săi 
urmează să probeze iniluenfa Penta
gonului asupra politicii externe a- 
mericane. Țara este de multă vre
me conștientă că menținerea celor 
432 de baze militare peste hotare, 
apasă greu asupra relafiilor S.U.A.
cu alte națiuni. Pi- 
nă la ce punct iși 
extind militarii a- 
tributiile in acest 
domeniu ? Cile din 
multele noastre 
angajamente ferme reileclă o simplă 
prejudecată a militarilor, fără a a- 
dăuga nimic substanțial securității 
noastre naționale ?

Investigația este cu atit mai im
portantă, cu cit unele din acordu
rile pentru stabilirea bazelor și li
vrarea armelor sini secrete. Opinia 
publică trebuie să cunoască însă 
cel puțin natura și amploarea anga
jamentelor externe ale guvernului.

Tirguiala care pare să continue 
fn Spania constituie o excelentă 
ilustrare a necesității ca lucrurile 
să lie complet lămurite. Se semna
lează că generalul David A. Bur
chinal (comandant adjunct al forțe
lor aeriene ale N.A.T.O. pentru Eu- 
țopa și al forțelor aeriene america
ne aflate la dispoziția N.A.T.O. n.r.j, 
ș-a angajat într-o tentativă de a- 
£ord cu negociatorii spanioli, care 
/rare să aibă in vedere sprijin din 
bartea S.U.A. In cazul unui eventual 
țonilict intre Spania șl țările arabe 
tiin Africa de nord. O alfa informa
ție pare să indice că S.U.A. iși vor 
extinde către Spania angajamente 
de proiecție comparabile cu cele 
existente in cadrul N.A.T.O. Ambele 
fapte sînt in dezacord cu spiritul 
limitat al actualei înțelegeri cu Spa
nia și amindouă vin In flagrant con

Din oiesa străină

Africane. Vorbitorul a subliniat că 
lipsa unui progres în eliminarea a- 
partheidului decurge și din atitudi
nea negativă manifestată în această 
problemă de mai multe state occi
dentale membre ale O.N.U.

Elliot Zupnick, profesor de econo
mie la Universitatea din New York, 
una din personalitățile americane 
invitate la sesiunea specială, a sub
liniat că atit timp cit Statele Unite, 
Marea Britanic, Germania occiden
tală și Japonia nu vor participa e- 
fcctiv la sancțiunile economice îm
potriva Republicii Sud-Africane, a- 
ceste sancțiuni nu-și vor atinge o- 
biectivul. El a menționat că 57 la 
sută din exporturi și 60 la sută din 
importurile sud-africane revin celor 
patru țări. Profesorul american a 
arătat că în asemenea condiții, in 
pofida- unei rezoluții din 1962 a 
Adunării Generale a O.N.U. care re
comandă ruperea relațiilor economi
ce cu Republica Sud-AIricană, expor
turile acestei țări au crescut cu pes
te 50 la sută.

ORIENTUL APROPIAT
• Schimburi de focuri între forțele israeliene 

și cele egiptene
CAIRO 18 (Agerpres). — Un co

municat militar al R.A.U. anunță că 
marți forțele israeliene au deschis 
focul asupra pozițiilor egiptene la 
sud de lacurile Bitter, precum și în 
sectorul portului Tewfik și Suezului. 
Purtătorul de cuvint al R.A.U. a men
ționat că forțele militare egiptene 
au ripostat și a avut loc un duel de 
artilerie.

★

NEW YORK 18 (Agerpres). — Re
prezentantul permanent al Israelului 
la O.N.U., ambasadorul Joseph Te- 
koah, a adresat o scrisoare preșe
dintelui Consiliului de Securitate în 
care se arată că raidurile aviației 
israeliene din zilele de 15—17 mar
tie împotriva unor baze de pe teri
toriul Iordaniei au constituit o ac
țiune de .legitimă apărare". Aceas
tă scrisoare urmează unei scrisori 
de protest a reprezentantului perma
nent al Iordaniei la O.N.U., împotri
va bombardamentelor israeliene.

Pe de altă parte, din surse diplo
matice de la O.N.U. se relevă că 
misiunea mediatorului O.N.U., Gun
nar Jarring aflat în prezent la car
tierul său general din Nicosia, se 
află în stadiul așteptării răspunsuri
lor guvernelor în cauză cu privire 
la ultimul chestionar despre felul 
cum să se procedeze pentru o regle
mentare pașnică a conflictului din 
Orientul Mijlociu.

flict cu principiile de bază ale po
liticii externe americane.

Se spune că Departamentul de 
Stal este indignat de concesiile pe 
care generalul Burchinal pare dispus 
să le Iacă și gafa lui ar părea să fie 
dezavuată. Dar de ce astfel de ne
gocieri, atit de delicate, sini încre
dințate unui militar fără să existe 
cel pu/in o supraveghere strictă a 
Departamentului de Stat ? tn acor
dul lor de apărare cu Spania din 

1953, Statele Unite 
n-au mers mai 
departe de recu
noașterea unei pre
ocupări comune in 
legătură cu men

ținerea păcii in această regiune și 
cu promisiunea ca in cazul unei 
amenințări, să Întreprindă astfel de 
aefiuni pe care fiecare „le-ar putea 
considera adecvate în cadrul pro
priilor prevederi constituționale* *.  
Desigur, acest acord n-ar putea să 
tie transformat intr-un iei de garan
ție de tipul N.A.T.O., nici de mili
tari, nici de Departamentul de Stal 
și nici chiar de către președinte. O 
asemenea garanție ar necesita un 
tratat aprobat de Senat.

municațiile telefonice, telegrafice, ru
tiere și feroviare sini complet între
rupte intre capitală și regiunea inun
dată. Localitatea San Jose da Laje 
a fost acoperită de ape.

© PARIS. — Josephine Baker, cu
noscuta cînlăreață de culoare fran
ceză a cărei proprietate din Milandes 
a fost ocupată cu forța de către cre
ditori, se află internată de marți di
mineața într-o clinică din apropierea 
Parisului. Josephine Baker s-a îm
bolnăvit datorită faptului că a ră
mas in ploaie, timp de șapte ore, in 
parcul casei din Milandes, de unde 
fusese evacuată ou forța săplămîua 
trecută de noul proprietar.

• PARIS. — Un nor artificial fn 
lungime de 3 000 km a fost creat 
marți dimineața la 70 000 km altitu
dine deasupra Atlanticului occiden
tal și al color dbuă Amerlci prin 
lansarea unui amestec de barium și 
oxid de cupru de elitre satelitul ar
tificial „Heros-1", ’Afiesța a fost pla
sat pe o orbită circumterestră la 5 
decembrie de către Organizația Eu
ropeană de Cercetări Spațiale (Cers- 
Esro). __ 

rian .Observator". Ziarul apreciază 
că pentru ștergerea tuturor reper
cusiunilor războiului asupra econo
miei țarii va fi necesar un sfert de 
secol.

In plus, in război și-au pierdut 
viața piuă acum aproape două mili
oane de oameni.

Subcomisia lui Symington are po
sibilitatea să aducă lumină asupra 
acestui caz și probabil asupra mul
tor altora asemănătoare.

Acordurile încă secrete cu Tai- 
landa In legătură cu bazele milita
re constituie, de asemenea, un su
biect care se dovedește interesant 
de cercetat. Subcomisia poate să a- 
ducă un mare serviciu, concentrind 
atenția asupra tuturor bazelor ame
ricane de peste hotare in sensul 
determinării dacă acestea sini esen
țiale pentru securitatea națională a 
S.U.A. sau dacă nu cumva ele în
răutățesc relațiile noastre cu tara 
in care sini instalate".

(„International Herald Tribune")

TEL AVIV 18 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvint al armatei israe
liene a comunicat că marți au avut 
loc noi sclumburi de focuri între 
forțele Israeliene și cele egiptene la 
sud de lacurile Bitter și în sectoa
rele Tewfik și Ashat, în partea su
dică a Canalului de Suez. El a pre
cizat că forțele R.A.U. au deschis 
focul asupra pozițiilor israeliene.

★
NEW YORK 18 (Agerpres). — Re

prezentantul permanent al S.U.A. la 
O.N.U., Charles Yost, a declarat că 
în cursul convorbirilor bilaterale ce 
au avut loc între reprezentanții Ma
rii Britanii, Franței, S.U.A. și U.R.S.S. 
„se realizează o muncă extrem de 
utilă" in pregătirea unei conferințe 
a celor patru mari puteri consacrată 
situației din Orientul Apropiat. Yost 
a avertizat însă împotriva „unui op
timism excesiv", subliniind că va tre
bui să treacă încă o perioadă des
tul de îndelungată pînă vor fi ob
ținute rezultate de perspectivă. Am
basadorul american a lăsat să se în-- 
teleagă că o reuniune comună a 
reprezentanților celor patru mari 
puteri la O.N.U. nu va avea loc în 
cursul acestei săptămîni, așa cum 
anunțase neoficial secretarul gene
ral al O.N.U., U Thant.

★
TEL AVIV 18 (Agerpres). — Ziarul 

de seară israelian „Yedîoth Ahronoth" 
înserează o corespondență a trimi
sului său la Paris în care se relevă 
„eforturile" depuse de patronii in
dustriei aeronautice franceze în ve
derea obținerii unei oarecare ate
nuări a embargoului asupra echipa
mentului aeronautic destinat Israe
lului. Singurul rezultat practic, se sub
liniază în aceste cercuri. îl va re
prezenta „anumite schimbări minore, 
fără mare importanță" ce vor in
terveni în lista embargoului.

Se va redeschide 
procesul James Ray ?

NEW YORK 18 (Agerpres). — 
Russel Thompson, avocat din Memp
his, angajat vara trecută de Arthur 
Hanes, principalul apărător al lui 
James Earl Ray, să efectueze o an
chetă asupra împrejurărilor în care 
a fost asasinat Martin Luther King, 
a furnizat Asociației naționale pen
tru propășirea oamenilor de culoare 
noi documente privind acest caz.

Prjn aceste documente se acredi
tează ideea unui complot. In spriji
nul acestei teze vine șl o declara
ție a iul John McFerren, proprietar 
de magazin din Memphis. El a de
clarat că, cu o oră înainte de a se 
comite asasinatul un necunoscut a 
vorbit de la telefonul din magazin 
cu o persoană căreia l-ar fi spus: 
„Nu-ți voi da nici un ban înainte 
de realizarea acțiunii". „L-ai putea 
lovi și din balcon" — a adăugat 
necunoscutul. După ci te va minute a- 
cesta a declarat: „Nu, nu vreau să 
te mai văd aici. Ai să primești cei 
5 000 de dolari de la fratele meu la 
New Orleans".

Thompson a furnizat, de aseme
nea. informații potrivit cărora acel 
misterios „Râul", citat de Ray drept 
complice al său și considerat de au
torități ca un produs al imaginației 
acestuia, există în realitate. „Râul" 
ar fi consultat un avocat după a-

PAKISTAN: Aspect din timpul unei recente demonstrații 
a femeilor din Caraci organizate in semn de protest față de 
măsurile brutale luate de poliția pakistaneză In timpul recen
telor demonstrații antiguvernamentale.

MIȘCĂRI
A

In Japonia
TOKIO 18 —/ Corespondentul A- 

gerpres, FI. Țuiu, transmite: In ur
ma eșuării-' negocierilor dintre re
prezentanții sindicatelor și ai admi
nistrației căilor ferate, feroviarii ja
ponezi au declarat marți dimineața o 
grevă de trei ore. Ei se pronunță 
împotriva proiectului de lege gu
vernamental, care prevede majora
rea costului transporturilor fero
viare. Greviștii și-au exprimat pro
testul în legătură cu intenția auto
rităților de a pune în aplicare pro
gramul de „raționalizare" în dome
niul circulației feroviare, care ar 
avea drept consecință noi conce
dieri.

Greva feroviarilor japonezi a mar
cat prima etapă a ofensivei sindica
le de primăvară, care se desfășoară 
în acest an s(jb lozincile abolirii tra
tatului de ăeturitate japono-ameri- 
can și retrocedării imediate către 
Japonia a insulei Okinawa, aflată în 
prezent sub administrația S.U.A.

LONDRA 118 (Agerpres). — La ce
rerea guvernului^ federal din Lagos, 
primul ministru britanic, Harold Wil
son, a amînat cu o zi vizita pe care 
urmează să- o facă în Nigeria și va 
părăsi Londra • lp 27 martie, s-a a- 
nunțat oficial la Londra.

Pe de altă parte, s-a relatat că 
Wilson va fi însoțit de Maurice Fo
ley, subseojctar,ude staț în Ministe
rul Afacerilor Externe: Foley, care 
este însărcinat cu problemele afri
cane, a efectuat în decembrie anul 
trecut o misiune de informare la Ad
dis Abeba și la Vatican în legătură 
cu conflictul nigerian.

restarea lui Ray. punînd întrebări 
în legătură cu procesul și interesîn- 
du-se dacă îl poate ajuta. Numele 
acestui „Râul" a mai fost amintit și 
de o organizație recent înființată, 
„Comitetul de anchetă a asasinate
lor", care afirmă că ar putea exista 
o legătură foarte strînsă între asa
sinarea președintelui Kennedy și cea 
a Iul King. Un purtător de cuvint 
al organizației a declarat că există 
mai multi martori care pot atesta 
că l-au văzut de mai multe ori pe 
Ray în compania acestui „Râul", un 
canadian de origine franceză. Dar 
Ray nu a mai amintit niciodată, la 
sfatul avocațflor săi, de existența 
lui „Raul", accepting acuzația de a- 
sasinat pentru care a primit 99 de 
ani închisoare și evitînd în felul a- 
cesla pedeapsa cu moartea. Se pare 
însă că, acum, el regretă această 
hotărâre a sp. In ziua pronunțării 
sentinței, la 10 martie, Ray a ținut 
să declare că nu este de acord cu 
teoria oficială potrivit căreia nu ar 
fi vorba de un complot. A doua zi, 
el a afirmat că n-ar fi trebuit să-și 
recunoască vinovăția, fn cele din 
urmă el l-a concediat pe principalul 
său avocat. Foreman, ceea ce lasă 
să se creadă că va face apel la un 
al treilea avocat și va cere redeschi
derea procesului.

GREVISTE
A

In Pakistan
CARACI 18 (Agerpres). — In zece 

orașe din Pakistanul de vest, printre 
care Caraci, Rawalpindi și Lahore, 
activitatea cotidiană a fost parțial 
paralizată în urma apelului la grevă 
generală lansat de lideri ai partide
lor de opoziție.

In regiunile de est ale țării, zgu
duite în ultimele zile de un adevă
rat val de violențe, temperalura po
litică pare să coboare, treptat, în 
spre valorile normale. Pe străzile o- 
rașului Dacca, capitala Pakistanului 
de est. n-au mai fost semnalate in
cidente în ultimele 24 de ore.

scurt
Acțiuni ale patrioților 

angolezi
DAR ES SALAAM. — Intr-un co

municat dat publicității de Mișcarea 
Populară pentru Eliberarea Angolei 
se arată că in cursul luptelor de 
guerilă desfășurate în cursul lunii 
ianuarie au fost uciși 80 de soldați 
portughezi, iar alțl 103 au fost ră
niți. Cea mai importantă acțiune in- 
treprinsă de patrioții angolezi a a- 
vut loc în ziua de 13 ianuarie, cînd 
trei vehicule militare portugheze au 
fost distruse, iar zeci de soldați por
tughezi au fost uciși.

O declarație
a lui 

Willy Brandt
BONN 18 (Agerprcs). — O primă 

declarație oficială în legătură cu 
proiectele Franței privind viitoarea 
organizare vest-europeană a fost fă
cută de Willy Brandt, ministrul 
vest-german al afacerilor externe, cu 
prilejul unei întruniri care a avut 
loc la Aalen, landul Westfalia. „Af 
fi recomandabil, a spus el, printre 
altele, ca Bonnul să se pregătească 
pentru- o discuție asupra noilor for
me de cooperare vest-europeană în 
domeniile politic, economic și mili
tar, pe care Parisul le va supune în 
curând dezbaterii'1. Willy Brandt, care 
s-a referit la recentele convorbiri 
dintre cancelarul Kieslnger și pre
ședintele de Gaulle, a subliniat că 
Franța nu obiectează Împotriva men
ținerii Pieței comune. In același 
timp, ministrul vest-german nu a fă
cut însă precizări în legătură cu 
proiectele generalului de Gaulle.

Cercurile informate din Bonn a- 
firmă că aceste proiecte ar preconi
za o organizație vest-europeană ca
re să grupeze cele șase țări mem
bre ale Pieței comune, Anglia, țările 
Scandinave, Austria, Elveția, Spania, 
Grecia, Turcia și altele — organiza
ție -care să mențină, totuși în cadrul 
ei Piața comună în forma sa actuală. 
Potrivit ziarului „Die Welt", guver
nul francez ar intenționa ca Orga
nizația Pieței comune în forma sa 
actuală să devină membră a unei 
asociații europone a liberului schimb.

Vizita delegației 
guvernamentale române 

în Singapore
SINGAPORE 18 (Agerpres). — To

varășul Gheorghe Rădulcscu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, care 
vizitează Singapore în fruntea unei 
delegații guvernamentale, a avui 
marți convorbiri cu președintele Yu- 
sog bin F.hak, precum șl cu minis-

GENEVA

Au fost reluate lucrările 
Comitetului celor 18 state 

pentru dezarmare
GENEVA 18. — Corespondentul

Agerpres, Floria Liman, transmite: 
Marți după-amiază, la Palatul Na
țiunilor din Geneva au fost ieluate 
lucrările Comitetului celor 18 state 
pentru dezarmare. După cum se 
știe, ultima sesiune s-a încheiat cu 
aproape șapte luni în urmă prin a- 
doptarea textului Tratatului de ne- 
prolifeiare a armelor nucleare. De
legația română la lucrările conferin
ței este condusă de ambasadorul 
Nicolae Ecobescu, șeful misiunii 
permanente a Republicii Socialiste 
România la Geneva.

La deschiderea ședinței inaugura
le, D. Protitch, reprezentantul spe
cial al secretatului general al O.N.U., 
a prezentat conferinței mesajul lui 
U Thant.

Luind cuvintul, A. A. Roșcin, șe
ful delegației sovietice, a dat ci
tire mesajului adresat conferinței de 
președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., Alexei Kosîghin. Amin
tind contribuția comitetului la rea
lizarea Tratatului de neprolifeiare 
a armelor nucleare, șeful guvernului 
sovietic se pronunță în favoarea 
unui acord cu privire la interzice
rea folosirii în scopuri militare a 
fundului marilor și oceanelor și a 
subsolului acestora. De asemenea,
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Misiunea navei „Apollo-10"
GAPE KENNEDY. — Un purtător de cuvint al Admimslra

fiei naționale pentru problemele aeronauticii și cercetarea 
spațiului cosmic a declarat că este posibilă o aminare de o. 
zi a lansării navei cosmice americane „ Apollo-10“ ceea ce 
va da posibilitatea cosmonaufilor să studieze in amănunțime 
părțile componente ale navei. El a adăugat că o hotărî re 
in acest sens va ii anunțată la siirșilul săplăminii viitoare. 
Misiunea navei „Apollo-10“ ce urmează să inceapâla 17 mai, 
va consta In depistarea șl studierea locurilor pentru aseleni
zarea unor cosmonaufi in luna iulie. Oficialitățile N.A.S.A. 
au holăril sd mai aștepte o zi, penlru ca unul din locurile 
stabilite pentru aselenizare, fixat in partea de vest a Mării 
Liniștii, să se afle direct in lumina soarelui. Trei cosmonaufi, 
Thomas Stafford, John Young și Eugene Ceman, vor încon
jura Luna limp de 63 de ore, electuind o „repetifie gene
rală" a operațiunilor de aselenizare. Doi dintre ei, Stafford 
și Ceman vor cobori la aproximativ 15 000 m de suprafața 
Lunii in vehiculul cu care se va efectua in viilor aseleni
zarea.

Inundații catastrofale în Brazilia
RIO DE JANEIRO 18 (Agerpres). 

— Ploile torențiale care au căzut in 
ultimele zile asupra regiunii de nord- 
est a Braziliei au provocat mari 
pierderi umane și materiale în loca
litățile de pe valea râului Rio Mundo 
(stalul Alagoas). Potrivit știrilor 
transmise din Rio de Janeiro, in ur
ma acestor inundații catastrofale 283 
de persoane și-au pierdut viața, și 
peste 1 000 de locuitori sînt dați 
dispăruți.

Autoritățile din Maceio, capitala 
statului Alagoas, sînt Vievoite să eva
cueze întreaga regiune datorită creș
terii apelor lui Rio Mundo cu peste 
10 metri față de nivelul normal. Co-

• NEW YORK. — Reprezentan
tul insulelor Anguilla la O.N.U., Je
remiah Gumbs, a cerut secretarului 
general al Națiunilor Unite, U Thant, 
să trimită un reprezentant al său în 
insulele din Marea Caraibilor. Aceas
tă cerere a fost motivată de faptul 
că deși insula Anguilla și-a declarat 
unilateral independența, Marea Bri
tanic se pregătește să trimită In a- 
cest teritoriu trupe. Gumbs a afir
mat că va aduce cazul insulelor An
guilla în fața Comitetului O.N.U. 
pentru decolonizare.

Aproape 2 milioane de oameni și-au pierdut viața 
în războiul din Nigeria

LAGOS 18 (Agerpres). — Războiul 
purtat Împotriva Biafrel a costat pî- 
nă In prezent guvernul federal a- 
proximaliv 5 000 000 dolari, ceea ce 
reprezintă totalul fondurilor econo
misite timp de zece ani do trezore
ria federală, dezvăluie ziarul nige

Irul afacerilor externe, S. Rajaratnam.
In aceeași zi, oaspeții români au 

vizitat portul Singapore șl au făcut 
un tur a| radei.

Convorbirile delegației române cu 
oficialitățile guvernamentale ale Sln- 
gaporelul șl cu industriași, mențio
nează agenția Reuter încep miercuri.

el propune angajarea do discuții in 
vederea interzicerii producției de 
arme nucleare, reducerii și distru
gerii stocurilor existente, limitării 
și reducerii treptate a numărului de 
vehicule purtătoare de arme strate
gice, interzicerii armelor bacterio
logice și chimice.

Șeful delegației americane, Gerard 
Smith, a dat apoi citire scrisorii de 
instrucțiuni pe care a primit-o din 
partea președintelui Nixon, cerînd 
ca ea să fie considerată document 
al conferinței. Președintele Nixon 
însărcinează delegația S.U.A. să 
trateze următoarele probleme: sem
narea unui acord internațional in 
vederea interzicerii instalării de ar
me nucleare sau alte arme de dis
trugere în masă pe fundul mărilor 
și oceanelor; încheierea unui acord 
pentru interzicerea tuturor experien
țelor nucleare sub control strict 
și eficace; încheierea unui acord 
pentru interzicerea producției de ma
teriale fisionabile in scopuri mili
tare și transferării lor în scopuri 
pașnice,- controlul efectiv al produc
ției de arme chimice și bacteriolo
gice. Președintele Nixon subliniază 
că reducerea armamentelor nucleare 
și convenționale este mai importantă 
decît - limitarea proliferării lor.

6 scurt

REDACȚI A SI ADMINISTRAȚIA i Petroșani, str. Republicii nr. 90. TqJ. 1G62, 269 (G.G.V.J.). Tiparul I.P.H. Subunitatea Petroșani. 40 3G9


