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• Interviul acordat de pre

ședintele Republicii Turcia, 
Cevdet Sunay, cu prilejul a- 
propiatei vizite a președinte
lui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu.

• Comunicat cu privire la 
ședințele Comisiei pregăti
toare a Consfătuirii interna
ționale a partidelor comu
niste și muncitorești

Plenara 
Consiliului orășenesc Vulcan 

al Frontului Unității Socialiste
Ieri, a avut 

can plenara 
orășenesc al 
Unității Socialiste, prezi
dată de tovarășul PETRU 
BARBU, prim-secretar al 
Comitetului orășenesc de 
partid Vulcan, președin
tele Consiliului orășe
nesc al Frontului Unită
ții Socialiste. In cadrul 
plenarei. tovarășul NI- 
COI AE BÎLDEA, secre-

loc la Vul- 
Consiliului 

Frontului

tar al Consiliului orășe
nesc al Frontului Uni
tății Socialiste, a pre
zentat Informarea cu pri
vire la desfășurarea 
campaniei electorale pen
tru alegerea de deputațl 
în Marea Adunare Na
țională și consiliul popu
lar.

Consiliul orășenesc al 
Frontului Unității Socia
liste a aprobat apoi, în

unanimitale, propunerile 
biroului Corni felului oră
șenesc de partid privind 
componența Comitetului 
executiv al Consiliului 
popular orășenesc și a 
comisiilor permanente.

In încheierea lucrări
lor plenarei, tovarășul 
Petru Barbu a subliniat 
sarcinile ce revin, în 
continuare, consiliului o- 
rășenesc al Frontului U-

nitățli Socialiste, în lu
mina concluziilor Consi
liului Național al Frontu
lui Unității Socialiste cu 
privire la rezultatul a- 
Icgerilor de Ia 2 martie.

Prima sesiune a Con
siliului popular al ora
șului Vulcan, din actuala 
legislatură, va avea loc 
luni, 24 martie, în sala 
clubului minier din lo
calitate.

Pe Șantierul Valea Jiului superior

INTENSIFICAREA RITMULUI
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PENTRU ÎNDEPLINIREA PLANULUI
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Excursie școlară
Peste 300 de pionieri și școlari 

din Valea Jiului au plecat azi în
tr-o excursie în Capitală. Aici vor 
avea ocazia să vadă noile cartie
re ale Capitalei, parcurile, muze
ele și diferite obiective Industriale, 
să lege noi prietenii cu colegii lor 
din București. Se vor opri și la 
Palatul pionierilor, unde vor face 
un util schimb de experiență pri
vind activitatea cercurilor pionie-

<£> 
(£) 
<£) 
<£) 
<t) 
<£)

De curînd, Școala generală 
nr. 3 Lupeni a fost dotată cu 
un aparat de proiecție cine
matografică șl mai multe fil
me care constituie un ajutor 
prețios în munca elevilor dc 
recapitulare la fizică, chimie, 
biologie etc.

Profesorii Sinziana Ivănescu, 
Ana Pupăză, Eugenia Puseu au 
folosit cu mult succes aceste 
materiale.

Emil TETILEANU

Convorbire cu ing. Ștefan Nicolau, 
șeful Șantierului Valea Jiului superior

1NTREBARE: Desigur, pentru Va
lea Jiului aceste lucrări prezintă 
multe noutăți. Ce ne puteți spune 
referitor la aceasta ?

in municipiul nostru, printre alți constructori de investiții 
își desfășoară activitatea și „Șantierul Valea Jiului superior" 
aparținînd I.L.H.S. București, care ocupă o pondere deloc ne
glijabila atit ca valoare cît și ca importanță a lucrărilor. In ca
drul acestui șantier se execută o seamă de lucrări ca : regula
rizarea apelor Jiului și a afluenților săi, barajul de la Valea de 
Pești, un lac de acumulare avînd o capacitate de 5 milioane 
mc apă, stația de epurație de la Denuțoni și altele.

Răspunzînd invitației redacției, zilele trecute ne-a vizitat 
tovarășul ing. ȘTEFAN NICOLAU, șeful șantierului, care cu 
multă amabilitate ne-a răspuns la cîteva întrebări 
tivitatea șantierului.

privind ac-

RĂSPUNS : De menționat noutatea 
lucrărilor de la Valea de Pești, nou
tate și pentru proiectanți. Proiectul 
care-1 avem, cuprinde multe modi
ficări inclusiv de amplasament, Struc
tură și tehnologie de lucru. Cariera 
stabilită inițial care trebuia să asi
gure umplutura de circa 600 mii 
mc, în urma decopertărilor și a noi
lor foraje făcute nu poate asigura 
volumul integral ci abia jumătate 
din cantitatea necesară. Acest lucru 
obligă la proiectarea unei alte ca
riere pentru care la ora aatuală nu 
sînt întocmite studii deosebite și nu 
se știe exact amplasamentul. Acest 
lucru va
perioadă de timp să fie o încruci
șare de fronturi caro ne obligă ca 
împreună cu proiectantul să stabi
lim realizarea acestui baraj după 
metoda drumului critic, metodă pe 
care teoretic foarte mulți o știm, dar 
practic e foarte greu s-o aplicăm. 
In afară de aceasta o problemă ime-‘ 
diată pentru beneficiar, — Comitetul 
de stat al apelor, direcția teritorială 
a orașului Sibiu de gospodărie a a- 
pelor — este eliberarea unor ampla
samente pentru montarea excavato-

Nu demult a fost monta- 
< tă și dată în folosință o 
? nouă și robustă instalație de 
? semnalizare antigrizutoasă 
Iși antideflagrantă la puțul 

orb nr. 4, orizontul 480 de 
la Exploatarea minieră Vul
can (tipul ZWUS de fabrica
ție poloneză). Menționăm că 
instalația este prima de a- 
cest gen adaptată la mina 
Vulcan. Instalația asigură 
întrutotul normele de secu
ritate subterană, mărind con
siderabil siguranța la trans
portul de personal, în com
parație cu vechea semnali
zare. O dovadă : mecanicul 
nu poate efectua cuplarea 
sau pornirea mașinii pînă 

) cînd ușile de la puț nu sînt 
< închise iar contactul cu me- 
> conicul se poate lua direct, 
> de la orice orizont, fără a 
c mai fi nevoie de semnalist 
? principal ca intermediar. 
> La executarea lucrării au 
< participat echipele de elec- £ 
< tricieni ale lui Nicolae Ștefan 
? și Alexandru Waum, sub 
> conducerea maistrului princi- 
( pal Francisc Dobner.
? După puțin timp, o lucra- ' 
$ re asemănătoare s-a realizat 
S și la puțul nr. 3 de la același 
c orizont de către echipa de ' 
? electricieni de la sectorul 
S VIII investiții condusă de lo- 
< sif Racolța. i

La E. M. Lonea

determina ca într-o anumită

Tudor MUCUTA
cor-espondent

INTREBARE: Care sînt realizările 
obținute de șantierul dv. în acest 
an ?

RĂSPUNS: In cadrul șantierului 
nostru n-a existat o pregătire co
respunzătoare a fronturilor de lu
cru în 1968 care să asigure lucrul 
în condiții corespunzătoare pe timp 
de iarnă. Din această cauză realiză
rile pe oare le preliminăm în tri
mestrul I sînt nesatisfăcătoare fată 
de sarcinile care ne revin. Ele vor 
atinge abia 15—16 la sută față de 
planul anual. Singurul titlu unde se 
va executa peste 22 la sută vor fi 
lucrările care s-au pretat mai ușor 
la condițiile de temperatură din Valea 
jiului pe timp de iarnă, adică lu
crările de reqnlarizare a Jiului su-

perior unde sperăm să 
la sută. In legătură cu 
tluri, realizările vor fi în medie 
tre 10—16 la sută fată de planul a- 
nual.

realizăm 
celelalte

25 
tl- 
în-

ÎNTREBARE: Ce întrevedeți pentru 
trimestrul II ?

RĂSPUNS: Pentru trimestrul II 
care prevede o creștere dublă de 
plan față de trimestrul I, aș vrea în 
primul rînd să ridic niște probleme 
legate de proiectanți și de benefi
ciari. Graficele directoare tehnologi
ce de execuție întocmite în cursul 
acestei luni prevăd atit recuperarea 
realizării din trimestrul I cît și 
lizarea planului de stat.

Convorbire consemnată de
C. MAGDALIN
R. SELEJAN

Studenți vietnamezi 
în mijlocul pionierilor

Pionierii detașamen
tului clasei a VI-a B 
de la Școala generală 
din Aninoasa au avut 
miercuri o întilnlre 
emoționantă cu stu
denții vietnamezi de 
la Institutul de mine 
din Petroșani. Primiți 
cu căldură de către 
pionieri, aceștia au

vorbit despre obiceiu
rile șl tradițiile eroi
cului popor vietnamez, 
despre faptele de vi
tejie și lupta dusă 
împotriva invadatori
lor, despre aportul 
tineretului la apărarea 
patriei. Pionierii au 
pus zeci de întrebări 
invitațllor, Iar în 1n-

chelere au prezentat 
un mic program ar
tistic.

Intilnirea a consti
tuit o lecție vie de 
educație în sprijinul 
frăției și .........
cu eroicul 
namez.

solidarității 
popor viet-

Adriana MUREȘAN

DINAMICA PRODUCȚIEI CERE ACORDAREA UNEI
ATENȚII DEOSEBITE LUCRĂRILOR DE PREGĂTIRI

Două cifre pun în „alertă" atenția 
conducerii tehnico-administrative și 
a comitetului de partid de la E.M. 
Lonea: creșterea prin plan a pro
ducției de cărbune cu 140 000 tone 
față de anul trecut și realizarea nu
mai în proporție de circa 60 la sută 
a volumului de lucrări de pregătiri 
prevăzut pentru lunile ianuarie și 
februarie a.c. Sînt două realități 
care, dacă pină acum nu s-au con
diționat reoiproc, (planul de produc
ție la zi a fost realizat) în viitor 
rămînerea în urmă la lucrările de 
pregătiri poate avea repercusiuni 
din cele mal serioase.

In fața acestei situații, sub îndru
marea comitetului de partid, condu
cerea minei a luat în ultima perioa
dă o serie de măsuri menite să 
ducă la creșterea vitezei de avansa
re în lucrările de pregătiri. Viziunea 
sub care a fost abordată această 
problemă, este concentrarea lucrări
lor de pregătiri, adică mai puține 
puncte de lucru, dar care să fie a- 
coperite de brigăzi complete, ou o 
asistentă tehnică și o deservire cu 
personal electromecanic de revizii 
șl reparații corespunzătoare, precum 
și cu o mecanizare intensivă — ne

al 
de

Noi posibilități
de completare a studiilor

relata tovarășul Andrei Colda, se
cretarul comitetului de partid 
minei. Concentrarea lucrărilor 
pregătiri și sporirea vitezei de a-
vansare vor duce în mod implicit 
la rezolvarea problemei mult discu
tate a asigurării efectivului pentru 
pregătiri.

în acest mod au fost organizate 
brigăzile conduse de comuniștii. Du
mitru Costinaș, din sectorul II și 
Traian Molnar, din sectorul IV, de 
la care se așteaptă să realizeze vi
teze de avansare in galerii în ste
ril de cel puțin 100 metri pe briga
dă și lună. Aceste brigăzi au fost 
ajutate să-și organizeze munca pe 
bază de grafic de desfășurare a o- 
perațiunilor, au fost dotate cu ma
șini de încărcat și cu un număr spo
rit de perforatoare, sînt deservite 
de mecanici de întreținere și de ac
tivitatea lor răspund concret tova
rășii ingineri Ironim Damian și Nis- 
tor Ciută.

întrucît problema pregătirilor este 
problema care se impune cu acui
tate la E.M. Lonea, comitetul de 
partid și-a prevăzut ca aceasta să 
constituie ordinea de zi a ședinței 
de comitet din trimestrul II și să 
fie analizată și de către comitetele 
de partid pe seotoare, precum și 
în unele adunări comune ale birou
rilor organizațiilor de bază. O Sin
gură observație: data la care s-a 
prevăzut această analiză — 28 mal 
— trebuia adusă mai la începutul 
trimestrului. Argumentul că s-a lă
sat un timp pentru a se putea 
trage concluzii în urma măsurilor 
luate șl a se redresa oarecum si
tuația îndeplinirii planului de pre
gătiri (să aibă ce raporta conduce
rea) nu rezistă !

Ea E.M. Lonea, în condițiile creș
terii accentuate a dinamicii produc
ției de la o lună la alta, realizarea 
lucrărilor de pregătiri trebuie urmă
rită cu deosebită perseverență, zi de 
zi, decadă de decadă, să se concen
treze eforturile pentru ca pregătirile 
să devanseze extracția bineînțeles, 
In limita unei proporții raționale, 
pentru a asigura fronturile de lucru 
neeesare producției viitoare.

relon, stofe 
bărbătești, 
de piele.

or- 
în- 
re- 
de

mai plăcută a sortimentelor 
de mărfuri, solicitudinea de 
care a dat dovadă persona
lul de deservire, au făcut ca 
aceste magazine să-și cîști- 
ge - o dată cu încrederea 
consumatorilor — un presti
giu binemeritat.

Cale liberă I Instantaneu 
fotografic din gara C.F.R. 
Petroșani.

Foto : V. CRÂCIUNESCU

(Continuare In pag. a 3-a)

șî desfacere

Interes pentru 
buna aprovizionare

obligatoriu de 
să se extindă

fi frecventate 
vîrsta de 

de zi ale 
obligatoriu.

f

!
■k

• în cadrul Organizației 
comerciale locale industriale, 
realizări meritorii au înregis
trat, pină în prezent, maga
zinele 101 și 106 (responsa
bile Mario Rotaru și Ileana 
Răduț) din complexul Petri- 
la. Aici, pe lingă depășirile 
planului de desfacere, cu
prinse între 26,5 și 59,1 la 
sută, pe primele 2 luni ale 
anului curent, sînt demne de 
relevat și sporurile de vînzări 
de 31 000, respectiv, 57 000 
lei obținute pină la mijlocul 
lui martie.

Rune rezultate au mai ra- 
r -. tot magazinele nr. 6 tex- 
‘de—tricotaje Petroșani (res
ponsabil Gheorghe Făran),' 
nr. 22 tricotaje Vulcan (res
ponsabilă Maria Rapolțean), 
nr. 34 mercerie-cosmetică și 
nr. 71 articole culturale și 
bijuterie din Lupeni (șefi de 
unități Aurel losivescu și Mar
gareta Motroc), care la de
pășirile planului valoric de 
pe ianuarie și februarie a- 
daugă 20 000, 37 000, 7 000 
respectiv, 12 000 lei pe luna 
martie.

Colectivele acestor unități 
comerciale au manifestat o 
preocupare susținută pentru 
buna aprovizionare a maga
zinelor, atrăgindu-și apre
cieri dintre cele mai favo
rabile din partea cumpără
torilor.

Consultările periodice cu 
r-T^năratorii, prezentarea cît

• întreprinderea comer
țului cu ridicata textile-în- 
călțăminte Petroșani a înde
plinit planul de desfacere 
pe perioada trecută de la 
începutul acestui an, în pro
porție de 103 la sută, punînd 
la dispoziția cumpărătorilor 
sortimente de mărfuri varia
te și de calitate corespunză
toare

Ponderea mai mare în de
pășirile obținute au avut-o 
țesăturile de lină (cu 4 mi
lioane lei), mătase șl bum
bac (peste un milion lei fie
care), tricotaje (circa un 
milion), încălțăminte de cau
ciuc (peste 500 mii lei).

De un interes deosebit s-a 
bucurat în ultima perioadă 
procurarea și distribuirea 
către magazine a mărfurilor 
din import, foarte căutate 
de cumpărători, ca : perdele 
diolen, cămăși 
pentru costume 
fprqaluri, haine 
d:<erite mătăsuri artificiale si 
neurale, și alte mărfuri mult 
solicitate care au contribuit 
la realizarea însemnate’-’ 
sooruri la vînzări.

len, temperatura maximă a 
aerului la Petroșani a fost de 
plus 2 grade, iar la Paring de 
minus 6 grade. Minimele au 
fost de minus 4 grade și, res
pectiv, minus 10 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 24 
DE ORE: Vremea devine ins
tabilă cu cer variabil mai 
mult noros. Precipitații slabe 
și cu totul izolate sub formă 
de ninsoare. Vint slab din sud,

Conferința Națională' a 1 cadrelor 
didactice a dezbătut- pe larg toate 
problemele învățămîntului. Pentru ca 
școala să răspundă necesităților dez
voltării în ritm viu a științei și cul
turii, o serie întreagă de măsuri 
pentru perfecționarea struoturii și 
ganizării învățămîntuluit au fost 
făptuite, Ministerul Jnvățămintului 
zolvînd prompt sarcini urgente și 
cea mai mare răspundere.

Recent, în instrucțiunile privind 
aplicarea Ordinului nr. 68/1969 trans
mis de către minister, prin Inspec
toratul școlar județean, secțiilor se
rale de pe lingă liceele teoretice, 
se fac precizări importante referitoa
re la organizarea învățămîntului se
ral în anul școlar 1969/70, venind 
în sprijinul persoanelor i mature care 
din anumite motive nu au reușit să 
termine școala generală și doresc 
să-și completeze studiile, claselor 
V—VIII prin învățămîntul seral și 
fără frecventă. In acest scop. înce- 
pînd din toamna anului viitor, pe 
lingă toate secțiile serale ale liceelor

se preconizează organizarea de cursuri 
serale cu clasele V—VIII, urnind 
ca pe măsura trecerii la generali
zarea învățămîntului 
10 ani aceste cursuri 
și la clasele IX—X.

Aceste cursuri pot
de cei care au depășit 
școlarizare la cursurile 
învățămîntului general 
Liceul teoretic din Petroșani preco
nizează organizarea, din toamna a- 
nului viitor, a claselor V—VIII seral, 
urmînd ca în anii următori să fie 
înființate și clasele a IX-a și a X-a.

In localitățile în care nu funcțio
nează licee teoretice vor. fi înfiin
țate secții serale cu clasele V—X și 
pe lingă unele școli generale oare 
dispun de condiții materiale.

Cursurile secțiilor serale ale șco
lii generale vor începe la 1 noiem
brie și se vor încheia la 31 mai, 
anul școlar împărțindu-se în trei tri
mestre. Participarea elevilor la 
cursuri va fi obligatorie. Absolven
ții cursurilor serale vor avea ace-

leași drepturi ca și absolvenții 
cursurilor de zi, putfrid urma orice 
școală de grad superior.

Potrivit punctului II din aceste 
instrucțiuni, persoanele care au de
pășit vîrsta de școlarizare la cursu
rile de zi ale învățămîntului gene
ral obligatoriu, pot promova două 
clase într-un an școlar prin invăță- 
mîntul fără frecventă, susținînd Intr-o 
sesiune examenele pentru o clasă, 
iar în alta pentru cea de-a doua 
clasă.

Sînt măsuri menite să dea posibili
tate tuturor oamenilor muncii să-șl 
termine școala generală. Aceasta 
constituie fără îndoială, o nouă ex
presie a grijii față de om, față do 
satisfacerea setei de cultură a tu
turor membrilor societății, pe mă
sura avîntului și cererilor științei zi
lelor noastre.

Prof. Elena STOICAN
director adjunct, Liceul teoretic

Petroșani I. MARIȘ

L a b a r i

de la

Joi, ora 18,30. Bariera de 
la Pelrila era coborltă și un 
convoi de mașini aștepta ca, 
in sfîrșit, să-și poată con
tinua cursa. înspre Pelrila 
se Îndreptau fa se cili stă
teau neclintite) șapte auto
buze locale, pline cu pasa
geri, și numeroase alte au
tovehicule. Iată ce spuneau, 
In cor, muncitorii
T.C.M.M. transportați , acasă 
cu autocamionul 22 B 5 062: 
„Așteptăm de o jumătate de 
oră ; Venim de la lucru și 
am vrea să știm dacă nu 
s-ar putea face manevrele 
trenurilor avlndu-ne și pe noi 
In vedere, cei care așteptăm 
zeci de minute in fiecare zi 
fn acest loc".

tn partea cealaltă a barie
rei, adică Îndreptate spre 
Petroșani, staționau cel puțin 
15 mașini dintre care șapte 
autobuze Înțesate cu călători 
zoriți să ajungă intr-un punct

orașului. Mașina 
a echipei de in-

sau altul al
31 HD-3892,
tervenfii de la I.R.E.H., se În
torcea — ce noroc că se-n 
torcea I — de la o avarie.

tn stațiile de autobuze era

mare forfotă. Sule de oameni 
priveau nerăbdători, doar, 
doar va veni vreun autobuz. 
Da' de unde I Toate așteptau 
să se clintească trenul de la 
tunel.

Prin noi, mii de oameni din 
Lonea. Pelrila și Petroșani 
solicită stafiei C.F.ll. Petro
șani mai multă chibzuință șt 
operativitate In executarea 
manevrelor. Un ceferist, pe

eră
pe plat- 

spunea 
să tra-

care l-am descoperit 
forma unui .vagon, 
„n-a putut mașina 
gă“... Nu pot 11 datările și
eliminate dinainte aceste ne
ajunsuri 1 Cunoaștem disci
plina severă și atenția desă- 
virșltă care domnesc fn trans
porturile feroviare, dar o ju
mătate de oră, totuși e prea 
mult I Cind bariera, adică 
barierele, pentru că mai sini 
Încă doua in aceeași situație, 
se coboară, circulația rutieră 
este paralizată complet. A- 
poi Începe claxonatul, neli
niștea și mult, mult timp 
pierdut care e prețios.

Dacă, doamne ferește, tre
buie să intervină pompierii, 
salvarea sau ceva extrem de 
urgent la electricitate I? Cum 
se procedează ? 
tă pină cind se 
ra...

Dacă așleap- 
ridică barie-

T. SPATARU
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Gfnd Nero a începui să bă- 
: nuiască pe toată lumea șl să 
; poruncească execuții în dreap

ta și în stingă, filozoful Seneca 
II spuse: —Poli să trimiți la 
moarte cile persoane polteșli, 
dar eu Iii spun că este una 
pe care nu vei reuși s-o o- 

. mori, orlclle eforturi vei 
I ce: este succesorul tău.

★

la-

pn-Mc Lavish intră In casă 
lid la față.

— Ești bolnav ? 
trebd sofia.

— Nu. Dar mi s-a Intim- 
plat ceva neplăcut. Am găsit 
o bancnotă de 5 lire In ascen-

ii In

umor
sor și, foarte bucuros, i-am 
dat bacșiș doi șillgi portarului...

— Ei și acum de ce le văi
cărești ? Ai făcut doar o faptă 
bund.

— Stai, că fncă nu știi lotul. 
Imediat după aceea observasem 
că banii îi pierdesem eu...

★

După o ceartă :
Soția: Sper că cel puțin 

rai femeile stau separat 
bărbați.

Soțul: Sper șî eu. Altlel 
fel de rai ar mai fi ?

în
de

ce

★

pe— Deci dv. l-ați văzul 
acuzat în ziua crimei ?

— Da, domnule judecător.
— Povestit i-ne exact ce fă

cea.
— Am intrat in cameră. A- 

cuzatul stătea lingă fereastră 
cu fața albă ca zăpada, cu spu
mă la gură și cu un cuțit în 
mină.

— Hm, interesant I Și pe ur
mă ?

— Pe urmă a începui să se 
bărbierească.

-k
Medicul: Cîfi morți avem ? 
Sora : N6uă, domnule doctor. 
Medicul: Parcă am prescris 

medicamente pentru zece ?
Sora :Da, dar unul a refuzat 

să le ia...
★

Un văduv proaspăt către 
prietenul casei:

— Calmează-te și 
boci atit I Va trece 
de doliu, o 
resc și totul

nu mai 
perioada 
recăsăto-să mă

va fi ca înainte.

★

pornește la drum

ȘTIINȚĂ . TEHNICÂ
Vopsea de lemn cu 
calități miraculoase

CURIOZITĂȚI DIN ȚARĂ

Un scoțian
și Iși ia rămas bun de la cei 
de acasă :

— Dumnezeu să vă aibă în 
pază 1 Și nu uitați să-i scoa
teți bunicului ochelarii cînd 
nu se uită la nimic.

mea nu am folo- 
nicl un iei de 

înfrumusețare —

•L,\— In viața 
sl\ niciodată 
mijloace de
declară o Iată bătrînă și urîlă.

— Se cunoaște...

caro este considerai» cea mal adîncă 
din U.R.S.S.

Aparatele sistemului controlează 
în permanență conținutul do metan 
din mină șl avertizează pe dispecerii 
șl minerii allați in subteran Ou sem
nale luminoase șl sonore. In caz de 
pericol de explozie, sistemul decu
plează alimentarea cu energic elec
trică a mașinilor din sectorul res
pectiv. Cînd conținutul de gaze în aer 
scade la nivelul admisibil, mașinile 
pornesc în mod automat, dar ana
liza compoziției acrului în galeriile 
de mină nu încetează nîcl o clipă.

Anul acesta, asemenea sisteme vor 
tt instalate în 90 de mine din bazi
nul Donoțk.

o rază foarte subțire, dar Inofensivă, 
care este recepționată de dispoziti
vele speciale cu care sînt dotate va
goanele. Tn funcție de numărul sem
nelor convenționale dispozitivul de 
recepție stabilește felul și numărul 
vagonului, felul încărcăturii si des
tinația el, „memorează" aceste date 
șl le transformă în impulsuri electrice. 
Ele sini, proiectate sub formă de 
dire pe un tablou luminos și înre
gistrate la mașina de scris electrică.

In același timp, datele obținute sînt 
transmise unui calculator caro ține 
evidența operativă a trenurilor ce 
trec, recomandă itinerariilo raționale, 
stabilește ordinea sosirii vagoanelor 
in locurile de încărcare sau 
cărcare. (Agerpres)

Hîrtie solubilă In apă

Pentru salvarea turnului de la Pisa Ciudățeniile unui lac
din

nou recordUn

Simplu și eficient dar sub altă formă

a 
de

Grosse fugea 
de repede pe 
metroului din

Charles Winfield, un 
tlnăT în vîrstă de 19 
ani, student la Univer
sitatea din San Antonio 
(Texas), a stabilit un

disc 
spa- 

în 
vor 
oțel

a 
să 
ce 
de

mondial. El
210 pești

nou record 
a înghițit 
roșii vii lntr-o oră și 
40 minute. Cînd a fost 
întrebat de „rețetă", el

declarat i 
nu mă 
fac"... șl 
ușor de

Unui „discret"

Un caz nemaiintîlnlt în zootehnie

Unui

Zeno TURDEANU

De calitate

După GEORGE TOPIRCEANU

izoterme la română.De

Sandor HAIDU
NOU ALEA, Îmi vine greu 
memorez la... Ludovici, 
ce să-mi umplu capul meu 
Wilhelml și cu Priederlci?!

AL 
Să 
De 
Cu

INTII, ...iiindcă-mi este lene 
AL DOILEA, nu-s pesimist 
Căci eu... cit ai clipi din gene 
Devin, subit, mare chimist I

(triverb : 5,2,6)
Adrian CONDOR

Un fabricant elvețian anunță pu
nerea la pune! a unei vopseli pentru 
lemn care Intr-adevăr, mira-
ouloasă, $1 pc- cwc el o denumește 
„vopsea de ventilație".

Aplicată pe un lemn 
pare că 
pri etate 
repede 
acțiune 
piedică
pătrundă In materialii] pc 
acoperă.

Dacă încercările de laborator vot 
confirma cahtăliJe acestei vopseli, 
calificativa] de miraculoasă nu pare 
exagerai.

umeri, se 
ea marii Ies Ifi uimitoarea pro
of a i-ace ca apa să iasă 
din lemn". Apoi, printr-o 
exact înverzi, vopseaua îm- 
umiditatea exterioară să 

care-1

Protecția minerilor 
împotriva 

gazului metan

Comandă cu laser 
a circulației 

trenurilor

Miel cu Inimă situată 
în afara

Zilele trecute, la Ne
grești In județul Sala 
Mare, s-a înregistrat un 
caz. nemaiintîlnlt in 
zootehnie. O oale a 
născut un miel m o 
Inimă exterioară, pla
sată sub gît. Inima a- 
nlmalului, închisă de o 
membrană, se afla in 
legătură cu aorta prln- 
tr-un mic orificiu, pul- 
stnd la Intervale re
gulate.

îngrijirile 
acordate do Ana Dri- 
guș, proprietara mielu
lui, tlnărul animal, nt 
Inima situată în afara 
corpului. n-a putut 
viețui decît 66 de or*. 
La dispensarul veterinar 
din Negrești se între
prind cercetări asupra 
acestui caz.

in Uniunea Sovietică s-a realizat 
un sistem automat oare asigură un 
înalt grad de protecție împotriva 
gazului metan in minele de cărbune. 
Acest sistem a fost încercat cu suc
ces într-o mină din bazinul Donoțk,

Specialiștii sovietici din Dnepro
petrovsk (U.R.S.S.) avi realizat o apa
ratură automată oare folosește Taza 
de laser pentru dirijarea circula
ției tren urilor. Aparatura a fost în
cercată la metroul din Moscova șl 
la o mare uzină metalurgică.

Principiul de funcționare a apara
turii constă în aceea ca un genera
tor cuantic optic emite de la stație

întreprinderea americană „Qil- 
brelh Company" din Philadelphia n 
elaborat o hîrtie specială care se 
dizolvă în apă. Această hîrtie specială 
oare a fost pusă în vînzare sub de
numirea de „Dissolv", este deosebit 
de indicată ca 
și poate fi de 
Astfel, supele 
„Dissolv" pot 
pentru a fierbe 
jul. Se întrevăd șl

material de ambalaj 
asemenea, imprimată, 
uscate ambalate in 
fl aruncate în vas 
împreună cu ambala- 

o mulțime ele 
alte utilizări pentru acest nou sor
timent de hîrtie.

Curtea de Ar- 
jeș. Plntina 
Meșterului Ma

Situată pe strada Republicii la numărul 39, lo
cuința pensionatului Anton Tric-st, din Alba luiia, 
constituie un muzeu unic in felul lui. Numeroși vizi
tatori, din țară și do peste hotare, găsesc aici o 
bogată colecție cuprinzînd peste 42 000 obiecte 
de arheologie, paleontologie, geologie, mineralo
gie și numismatică.

In inventarul pasionatului colecționar au intrai 
de curînd icoane pictate pe sticlă, scoici din Ocea
nul Pacific, Oceanul Indian și Marea Adriatică, 
diferite tipuri de roci mineralizate. De asemenea, 
cei cîțiva taleri achiziționați recent — exemplare 
rare, care au circulat in Transilvania pe timpul o- 
cupației turcești — completează colecția de mone
de, care numără mai mult de 7 000 de piese.

Alături de alte exponate, organizate in ordine 
cronologică și după importanța istorică, se găsesc 
plachete reprezentind pe împăratul Traian, stema 
orașului „Apulum” cum se numea odinioară Alba 
lulia, Gheorghe Doja, precum și peste 300 cărți 
vechi și coduri de legi. Colecționarul s-a dăruit 
acestei pasiuni de mai bine de 50 ani. Din 19A6 
este membru corespondent al Societății de numis
matică de pe lingă Academia Republicii Socialiste 
România.

înfumurat
lumea făr-de-ocol

O comisie spedală de 
pe lingă Institutul de 
arhitectură din Mosco
va, prezidată de Mi
hail Tupolev, doctor în 
arhitectură a examinat 
peste trei sute de pro
iecte pentru salvarea 
turnului de la Pisa și 
a ajuns la concluzia că 
una dintre cele mai in
teresante soluții a fost 
propusă de inginerul 
Evgheni Strazdin de la

Institutul politehnic 
Barnaul.

Ideea principală 
proiectului elaborat
Strazdin este repartiza
rea sarcinii turnului de 
la Pisa pe o mare su
prafață a solului. In a- 
cest scop, autorul pro
pune ca fundația tur
nului să fie încercuită 
la o adîncime de trei 
metri cu un disc din

beton armat, excentric 
față de axa fundației. 
Intre fundație și 
se lasă un anumit 
țiu de joc. Apoi, 
corpul turnului se 
instala grinzi de
oare să transmită greu
tatea turnului pe acest 
disc.

Specialiștii consideră 
această soluție Impeca
bilă.

Se știe că apa caldă 
se ridică în sus, la su
prafață. Datorită aces
tei legi a fizicii, tem
peratura apei în adîn- 
cul mărilor și lacurilor 
este mai scăzută decît 
la suprafață. Intr-un

lac de pe litoralul Mă
rii Roșii Insă legile fi
zicii parcă nu ar ac
ționa. Apa acestui lac 
are la suprafață tempe
ratura de 16°C Iar la 
adîncimea de 1,5 m este 
fierbinte (+ 40°G). Apa

Mării Roșii are tempe
ratura de 4- 21°G.

Cel mai interesant 
este faptul că în aceas
tă zonă nu există nici 
un fel de minereuri ra
dioactive, a căror ener
gie de dezagregare să 
încălzească apa.

„încercam 
glndesc la 
este destul 
crezut...

Arthur 
cit putea 
culoarele _______  ,__
New York, urmărit de 
un agent de poliție și 
de bijutierul pe care îl 
jefuise. Un trecător i-a

prins piciorul cu mi
nerul umbrelei șl Gros
se a căzut lat, în timp 
ce din buzunarele 
curgeau bijuterii în 
loare de 400 000 de

Polițistului nu l-a mai 
rămas decît să-l pună 
cătușele, bijutierului — 
să-și adune bijuteriile, 
Iar trecătorului să-șl l-a 
umbrela.

„Whisky-ul ar .trebui 
să fie vîndut la farma- 
cdl, pe baza unor rețe
te scrise de medici șl 
pe cheltuielile Securi- 

n 4
— —

tății Sociale", a reco
mandat Francis Gamps, 
unul din cel mai renu- 
mfțl patologi britanici.

Amestecat cu lapte

cald, a explicat 
wliîsky-ul este un 
„suveran" contra 
somniei șl mult 
puțin nociv decît seda- 
tivele.

Păcăleală Sportivă

I 
I 
I 
I

Spune
Că-1 un „tlp“ destul de bine 
Dar pe dinăuntru gol
— Na e gol, e... plin de sine !

Vreo taină dacă altă, ție-aparte 
Țl-o spune Ia ureche, temător, 
Rugîndu-te să... n-o dai mal departe 
„.Și-așa, în șoaptă, o spune tuturor 1

Unui băutor
S-a jurat că n-o 
Azi, de bea, de 
Căci fn glnd se 
...la apă !

mai bea. 
păcat scapă 
referea

Unui invidios
Venind viermii să 11 roadă 
N-au găsit nimic pe os;
De invidie umană 
El. demult, fusese ros...

A clntat viața, iată, 
Intr-atît de iscusit 
Că aceasta, drept răsplată, 
Pe poet l-a părăsit-.

[criptografie : 4,4,2,8)
Nela PETANCA

©•••••••••••••••©••®®®®®®©®©®®©®©©©®®©®©®®®®®®®®®®©®®®©®©®®®®»©®®®®®»
Mărturisesc că mie mi-au plă

cut întotdeauna ciinii. Din mai 
multe motive. Dacă ar fi să-l spun 
pe cel mai important dintre ele aș 
simți că pășesc pe locuri comune : 
ciinele păstrează cel mai bine acel 
sentiment arhaic de atașament fa
ță de om, este modest, supus... 
de unde și zicala : supus ca un 
cîine Motivele celelalte nu le mai 
spun pe toate, ci doar unul, se
cret : eu fac experiențe pe dulăul 
meu. Experimentez posibilitățile 
cîinelui de a se hrăni cu legume 
și fructe.

Il cheamă, adică, mai bine zis, 
il chema, că nu-i mai am, Palicar, 
li mai ziceam crteodatâ și pota
ie, insă doar așa, din simpatie, 
pentru a mai ieși din monotonie. 
Pînă acum vreo două săptămîni 
ne împăcăm de minune. Abia a- 
tunci a avut loc ruptura aceea fa
tală, prima și ultima, cu consecin
țe deprimante pentru mine : Pali
car a urlat, m-a mușcat cu ură și 
s-a dus. Nu știu unde.

înclin să cred că adevărata ca
uză a fost mîncarea, hrana cea 
de toate zilele, nu bățul de după 
ușă, nici amenințarea lanțului... 
Eu îl obișnuisem să mănînce și 
cartofi, varză murată, chiar ceapă, 
ceea ce, trebuie să recunoașteți, 
e o performanță pentru neamul 
cîinesc. Să nu mai vorbim de vi
șine și de fragi ; le consuma ca 
un om manierat și scotea niște 
schelălăituri de satisfacție nemai
auzite. Devenise vegetarian, era

vesel și zglobiu. Ce mai tura-vura, 
era fericit-

Spre variație, i-om oferit, tot ex
perimental, și picioare de porc. De 
fapt nu erau destinate lui, ci mie, 
familiei mele. Dar și cu picioare
le astea de porc e o poveste ; de

Ba da. Deci am adus picioarele 
alea nenorocite acasă fără să zic 
pis. Soția le-a văzut — ea e spe
cialista - și... și a strîmbat din 
nas.

— Tu nu simți nimic ? — m-a 
întrebat.

— Da, să trăiți I..-
Na I Altă boacănă : ii răspun

deam ca pe vremea cînd eram 
ostaș la pompieri. Ce să fac, dacă 
mă ia iute, mă pierd. Mi-a pus 
ciolanele-n brațe și mi-a arătat 
ușa : Hai, du-te, ce mai aștepți !?

FOILETON

Un cîine vegetarian
ele se leogă dezertarea lui Pali
car. Prin urmare este necesar să 
examinăm spinoasa problemă a 
picioarelor de porc aduse de mine. 
Cum nu-s prea priceput în alege
rea și determinarea sorturilor de 
carne, am luat ce mi-a dat dum
nealui, măcelarul. M-a asigurat că 
picioarele de porc sînt nemaipo
menite.

— E bună, dom'le 1 Mai ales 
pentru cătărigi.

Cuvîntul ăsta mi-a dat un soi de 
amețeală, habar n-aveam ce în
semna, ce preparat culinar de
semna, și nici n-am întrebat. Nu 
mă făceam de ris că ignor o mîn- 
care, poate vestită și delicioasă ?

- Mi-e cam frig și simt că mi-e 
somn - am răspuns zgribulit
- Vreau să zic că nu simți ni

mic cu nasul, n-ai miros ?
- Nu, că-s răcit bocnă de ieri 

de pe la prinz.
— Atunci află că sînt stricate. 

Cine știe de cînd stau astea la 
măcelărie și nu le-a luat nimeni. 
Te-a găsit pe tine mai prost și ți 
le-a dat. Ți le-a vîrît pe gît..

A fost doar începutul- M-a luat 
repede, mi-a făcut capul vîrtelni- 
ță, ce mai I După vreo jumătate 
de oră de morală a pronunțat 
verdicful cu voce solemnă :

— Le iei și le duci înapoi I Ai 
înțeles ??

C-o fi, c-o păți, că hlr, că mîr 
— nimic. N-a ținut nici cînd am a- 
dus vorba de cătărigi. A zis că-mi 
bat joc de ea, că iar calc în bor
cane. In situația asta delicată ce 
era să fac ? Salvarea mi-a venit 
cind l-am simțit pe Palicar gudu- 
rîndu-se pe lingă mine. Să i le 
dau lui I Totodată, făceam și o 
altă experiență : ce reacție are un 
cîine vegetarian, cum era Palicar, 
după ce e nutrit cu carne. L-am 
chemat după mine într-un colț re
tras și i le-am dat povățuindu-l să 
nu facă scandal. La măcelărie nu 
le-am dus : dacă mi-ar fi spus a- 
co’o că eu, intenționat, premeditat, 
le-am alterat, ca să le fac firma de

rîs ! Mai bine cîinele să le... Doam
ne I Palicar rămase țeapăn, cu 
botul căscat și ochii holbați la mi
ne. Și-a-nceput să urle, nene I Am 
luat-o la fugă, dar m-a prins. Acum 
pantalonii sînt la stopat (la Cra
iova I), iar piciorul — încopciat. Am 
făcut și injecții antirabice.

Pantalonii mi-s rupți, sînt in
jectat și incopciat, nevasta să nu 
mă vadă, iar Palicar, Palicar nu 
știu unde e, bietul de el, că s-a dus 
glonț... Se zvonește că prin munți 
umblă un cîine - braconier care 
face prăpăd printre căprioare și 
porci mistreți. Cred că el e. Pali
car I Iși face rost de carne proas
pătă, fără cartofi, fără varză. Mun
ca mea de atîția ani s-a dus dra
cului din cauza unui picior de 
porc stricat. Ce dureros pentru 
mine să-mi văd experiența și cer
cetările ratate I!

Dar eu ? De unde să iau mîi- 
ne carne ? Pentru că iar e rîndul 
meu. Tot din piață, de la unitatea 
118 ?! Mă cutremur la gindul că 
mi-ar putea da din nou picior 
de porc sacrificat de nu știu cînd 
dar înfășurat în cuvintele : proas
păt, de la frigider I Dacă mă du
ce iar cu preșul, am să devin, 
încetul cu încetul, vegetarian Un 
singur gînd mă mai aoasă : ce-or 
fi alea cătărigi ? O singură dată 
vreau să înfulec această mîncare 
cu nume ciudat, ș-apoi mă repro
filez : numai lacto-vegetale I

Ts. ALHAR

Expunere de motive

DE CE NU ÎNVĂȚ...

AL TREILEA, nu-i colegial
Ce nu pot alții, eu să fac ;
AL PATRULEA, cred că-i banal 
Să ies la tablă și să tac I

AL CINCILEA, din modestie...
AL ȘASELEA, fiindcă știu
Să trec rapid prin geometrie... 
(Cum trecea Moise prin pustiu I).

AL ȘAPTELEA, mi-e și rușine 
Să tot vorb&sc de Baiazid 
Cum se bălea cu Jean Racine 
Sau cu englezul Euclid

AL OPTULEA, nu am nici eu 
Așa răbdare... la-ndemină 
'Mă plictisesc s-aud mereu;

ZECELEA, nu pol admiteAL
Să-mi treacă viața-n mod prozaic. 
Cind văd In )uru-mi Afrodile 
De ce să nu mă port mai laic ?

AL UNSPREZECELEA-s pribeag 
Și-așa cum „zice“ și zicala : 
Eu niciodată nu mă bag 
Acolo und' nu-mi lierbe oala.

Să știi, maestre, că-ți admir 
Talentul tău fenomenal 
Dar ai uitat ceva banal : 
Cîți oni o clasă faci în șir ?

Prof. Ion TRANCAU

MORALA
FABRICAN
TULUI

Acest anunț a apărut în ziarul 
,.Bild — Berlin", aparținînd concer
nului Springer. Tradus în românește 
glăsuiește astfel : „O cumpăr pe soția 
dv. pentru 150 000 de mărci".

Această propunere a fost făcută 
de către proprietarul unei fabrici din 
Hamburg unuia dintre muncitorii 
săi. Industriașul, divorțai, a văzut-o 
intr-o zi la caserie pe Werena M., în 
virată de 23 de ani, in timp ce

<■ asia incasa salariul soțului el 
bolnav și i-a plăcut foarte mult. Prin 
intermediul avocatului său, i-a spus 
să divorțeze de soțul ei, olerwidu-se 
să-i plătească acestuia suma de 
150 000 de mărci ca despăgubire 
pentru destrămarea familiei.

„Oferta industriașului din Ham
burg nu are nevoie de n;< i un co
mentariu. Ea vorbește d- la sine 
despre o anumită morală".
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Pentru a oferi tinerilor posibilități multiple de recreere SECVEWȚE CULTURALE
SA TRECEM DE LA FAZA

nu 
pretu-

inlr-t- 
intîm-

Primăvara aduce cu ea. lntoldea- 
v-«a o nestăvilită sete de drumeție, 
de petreceri cimpencști la Iarbă verde 
o sele de soare șl lumină, de muzică 
și veselie. Timpul capătă pană noi 
dimensiuni. Orașele se cer aerisite, 
primenite, asigurindu-li-sc, in împre
jurimi. amenajări cit mal utile pentru 
e putea oferi amatorilor, posibilități 
de agrement si de distracție cît mal 
diverse și atractive. Deoarece majo
ritatea acestor amatori o constituie 
tineretul socotim necesar să Tellec- 
ISm asupra măsurilor pe obtc organi
zațiile U.T.C. preconizează să le 
întreprindă pentru a face față valului 
de cerințe care, făîă îndoială, 
vor înlirzla să se manifeste 
iindeni.

Comitetele U.T.C. au luat 
devâr unele măsuri pentru
pi narea sezonului estival. Se pievede, 
în ansamblu, extinderea locurilor de 
agrement, lărgirea și diversificarea 
acțiunilor distractive pentru tineri. 
Programele de lucru ale comitetelor 
U.T.C. prevăd sute ?1 mii de ore 
de muncă patriotică destinate ame
najării și întreținerii barelor sportive 
și parcurilor, extinderii spatiilor verzi. 
Sînt, de asemenea, prolecle pentru 
organizarea periodică a duminicilor 
cultural-sportive, a unor seri distrac
tive în aer liber, a întrecerilor la 
diverse discipline sportive. Acțiuni 
multiple și interesante și-au propus 
și comisiile și cercurile de turism, 
pentru a Imprima o continuitate tu
rismului local și, bineînțeles, pentru 
a oferi unui mare număr de tineri 
posibilitatea de a cunoaște realizările 
din anii socialismului și frumusețile 
patriei. Deocamdată, considerăm pro
iectele amintite ca un prim pas în 
încercarea de a răspunde cerințelor 
miilor de tineri. Dar aceasta e prea 
puțin. Experiența anilor precedenți 
ne obligă să avem în vedere unele

PROIECTELOR,
LA FAPTE!

tl-

ca
fie

tmpedimente care vor trebui neapă
rat evitate, pentru a ridica activită
țile educați v-recr ca ti ve in rîndul 
neretului la un nivel superior.

Este necesar In primul rînd. 
tot ceea ce se va întreprinde să
rezultatul unor consultări prealabile 
a masei de tineri, pentru cunoașterea 
preferințelor acestora. Socotim, de 
asemenea, că a sosit timpul pentru 
a ..ieși" din cadrul hîrtiilor, pentru 
finalizarea cit mai operativă prin 
acțiuni concrete a planurilor și pro
iectelor. Neconcordanța dintre pro
iecte șl realizări a fost în repetate 
rînduri criticată pe bună dreptate 
de tinerii unor organizații. Un exem
plu semnificativ în acest sens ni-1 
ofeTă organizația de la U.R.U.M. 
Petroșani. Inițiativa amenajării unei 
baze de agrement în apropierea 
uzinei (care să cuprindă un lac pentru 
plimbări cu barca, terenuri sportive, 
zone verzi), a fost primită cu deose
bit entuziasm de tineri. S-a întocmit 
proiectul viitoarei baze de agrement, 
iar tinerii au prestat peste o mie de 
ore de muncă voluntară pentru ame
najarea lui. Dar toate acestea s-au 
petrecut în urmă cu doi ani. In anul 
care a trecui, acțiunile nu au mai 
fost continuate, astfel că și ceea ce 
s-a Tealizat începe să se dărăpăneze. 
Tn conferința organizației U.T.G. pe 
uzină din toamna anului trecut, tinerii

șl-au exprima t 
holărîrwi de a 
acest obiectiv, 
chiar în acest 
Și acestea atît 
cît și a comitetului U. T. C, 
comitetului sindicatului și a 
ducerii uzinei în ajutorarea tinerilor 
pentru a-și vedea năzuința împlinită. 
Perioada întocmirii graficelor și pla
nurilor a fost suficient de... îndelun
gată.

In aceeași situație se allă și „pro
iectul" ștrandului din Vulcan, precum 
și cel al bazei sportive de la Institu
tul de mine. Este adevărat că în 
țoale aceste cazuri vina tărăgănării 
nu este numai a organizațiilor U.T.C. 
oi și a consiliilor populare chemate 
să finanțeze executarea lucrărilor.

O problemă deosebit de Importan
tă pentru organizațiile U.T.C. este 
îmbunătățirea condițiilor în care se 
desfășoară acțiunile tinerești. Mai 
sînt necesare, de pildă, unele ame
najări la ringurile de dans în aer 
liber din Lupeni, Vulcan și Lonea. 
Prin amenajarea lor corespunzătoare 
va crește cu siguranță numărul tine
rilor care vor participa la aceste 
seri.

Experiența anilor precedenți Impu
ne tuturor organelor și organizațiilor 
U.T.C. preocupări mai Intense pentru 
modul cum își petrec tinerii orele

din nou dorința și 
reîncepe lucrările la 
pentru a-1 termina 

an. Așteptăm faptele, 
din partea utccișlilor 

a 
con-

Jiibcre. Unele comitete U.T.G., șl 
îndeosebi cele de 1« exploatările 
miniere Dllja, Lupeni» Petrlla, prepa
re țla PelriLa precum fl altele, conrt- 
derîndu-sc „mal mici", tind «M lase 
problema distracției tineretului doar 
in seama comitetelor orășenești «au 
a celui municipal, oare desigur nu 
pol asigura cuprinderea unul număr 
cit mai mare de tineri la acțiunile 
ce le organizează. Considerăm că 
trebuie să devină o tradiție ca, prin 
rotație, flecare organizație să organi
zeze seri de dans, întreceri sportive 
fi ciiltural-artistlce, acțiuni turistice 
etc., după preferințe.

Tinerii, prin fantezia fl Inițiativa 
ce le este caracteristică, trebuie să 
îmbrățișeze cit mai multe forme de 
acllvităli educativ-dislractive. Suge
răm cu acest prilej ca in atenția or
ganizațiilor U.T.C. să stea organizarea 
unor seri de poezie în parcuri, a 
unor recitaluri muzicale, organizarea 
de excursii tematice, atragerea unul 
număr cit mai mare de tineri la 
nedeile populare, acțiuni diverse 
pentru cunoașterea și popularizarea 
frumoaselor tradiții locale ele. Desi
gur pentru reușita tuturor acțiunilor 
e necesară o strînsă colaborare a 
organizațiilor U.T.C. cu factorii care 
răspund 
optime 
Sperăm 
găsi un 
consiliile , , 
cultură și artă, comitetele sindicatelor, 
conducerile cluburilor șl a Casei de 
cultură, ale asociațiilor sportive, 
filialei O.N.T., l.J.B.C. etc.

Proiectele tinerilor sînt frumoase, 
intențiile bune. La acestea trebuie 
adăugate însă Inițiativa șl perseve
rența organizațiilor U.T.C. și solici
tudinea consiliilor populare, sindica
telor și a altor factori pentru a le 
transpune în viață. Aceasta cit mai 
curînd, întrucît sezonul estival bate 

. la ușă.

de asigurarea condițiilor 
de distracție șl agrement, 
că, organizațiile U.T.C. vor 
ajutor prețios, îndeosebi la 
populare, comitetul pentru

Vasile OROS
secretar al Comitetului municipal

U.T.G.

Interviul nostru

Cu GICA PETRESCU
despre... el și muzica ușoară

Cunoscuta „stea care nu opune" a muzicii românești, ac
tor, cintăreț, cupletist, textier, in tinerețe chior compozitor, 
OICA PETRESCU s-a reintilnit - zilele trecute - cu publicul 
petroșânean, în spectacolul de revistă „Ca la Tânase". Profi- 
tind de această ocazie, am ținut să schimbăm citeva cuvinte 
cu acest artist de frunte al Teatrului satiric muzical „Constantin 
Tânase", cu cel care a lansat, in decursul unei cariere presti
gioase, sute șl sute de melodii ale compozitorilor noștri (..Că
răruie" de N. Kirculcscu, „Cele mai frumoase fete" de H. Mâ- 
lineanu, „Ne cheamă ritmul sâ dansăm" de V. Veselovschl, 
„Trurli, trurli" de V. Vasllache, „Am strins toamnă după toamnă 
de Aurel Giroveanu, „Tangoul de altădată" de Laurențiu Pro- 
feta, „De-ar fi, să mă mai nasc o dată" de George Grigoriu 
și atitea altele). Și iatâ-ne, într-un moment de repaus, in cu
lise, față în față cu maestrul Gică Petrescu, cel care cu cite
va minute înainte, ca șl acum 35 de ani, culesese binemeri
tate ropote de aplauze ale

de ani, culesese binemeri- 
publicului-

tivalul „Cerbului de aur" de la 
Brașov.

— Ce aveți In planul pers
pectivei apropiate ?

— O deplasare, cu teatrul, In 
Turcia, după terminarea acestui 
turneu prin țară.

LUNI 24 MARTIE

PROGRAMUL I :

di- 
ac-

5,05—6 00 Program muzical de 
m.neață; 6,05—9,30 Muzică și 
tualități; 9,30 Revista literară Tadio 
(reluare); 10,00 Album de madri
gale; 10.10 Curs de limba engleză;
10.30 Melodii populare,- 11,05 Mo
zaic sonor - muzică ușoară; 11.45 
Sfatul medicului; 12,00 Din melodi
ile compozitorului Noru Demetriad;
12.20 Cronica plastică de Nicolae 
Argintescu-Amza,- 12.30 întilnire cu 
melodia populară și interpretul pre- 
ierat; 13,10 Avanpremieră cotidiană;
13.20 Soliști și orchestre de muzică 
ușoară; 14,10 De ce? De unde? De 
cînd ? (emisiune pentru școlarii din 
clasele a IlI-a și a IV-a); 14,25 Mu
zică; 14,30 Te apăr, le laud, te cînt 
— emisiune muzicală pentru ostași; 
15,15 Memoria pămintului românesc; 
15,35 Concertul zilei; 16,00 Radio
jurnal. Sport. Buletin meteorologic; 
16.10 Cîntăm tinerețea,- 16.30 Antena 
tineretului; 17,00 Muzică ușoară;
17.30 Piese pentru vioară de Fritz 
Kreisler,- 17,45 Ora specialistului; 18,05 
Cîntăreli de operă și muzică popu
lară : Dusolina Gianini,- 18,30 Ga
zeta radio,- 19,00 O melodie, pe a- 
dresa dumneavoastră; 19.20 Sport;
19.30 Muzică populară; 19,45 Cîntă
Aurelian Andreescu; 20,05 Tangoul 
veșnic tînăr; 20,15 Teatru radiofo
nic. Premieră: .Omul destinului" de 
George Bernard Shaw; 21.05 Cîntece 
și jocuri; 21,25 Șirag de melodii; 
22.00 Radiojurnal. Buletin meteoro
logic. Sport,- 22,40 Moment poetic; 
22,45 întilnire cu jazzul; 23,15 Frag
mente ~ _
donai.-

11,15 Muzică populară; 11,45 Muzică 
ușoară; 12,05 Avanpremieră cotidia
nă; 12,15 Concert de prînz; 12,45 
Muzică din operete,- 13,00 De toate 
pentru toți; 14,10 Melodii populare 
interpretate de Olga Stănescu și Du
mitru Mu țiu; 14,30 Moment științi
fic,- 14,35 Muzică ușoară de Anatol 
?Xlbin și Camelia Dăscălescu,- 
Muzică populară din Banat; 
Lexiconul compozitorilor români.
tera B. (VII). Dumitru Bughici; 16.45 
Melodii de pretutindeni; 17,00 Radio
jurnal. Sport. Buletin meteorologic,- 
17,10 Muzică; 17,15 Ateneu (reluare); 
17,45 Recital de 
Enăceanu; 18,05
18.30 C-întcce cu
19.30 Curs de limba engleză; 
Noapte bună, copii;
tînărului Interpret; 20,20 Muzică u- 
șoară; 20,30 Ora specialistului; 20,50 
La vioară Ionel Banu,- 21,05 Muzica 
franceză de la Lully la Rameau; 21.40 
Forum științific; 22,15 Cîntă Ray 
Charles,- 22,30 Cronica plastică; 22;40 
Tribuna tinerilor compozitori; 23,07 
Pagini muzicale contemporane; 23.48 
Muzică ușoară; 24,00 Concertele pen
tru oigă de Haendel in interpretarea 
lui Kart Richter și Marie Claire 
Allain; 0.33—1,00 Reverie muzică u- 
șoară.

operă ,< Alexandru 
Amfiteatru literar;
și fără cuvinte;

19,50
19,55 Studioul

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; 21,00; 23.00; 
0.55.

—5.

22,15

22,45

— Compozitorul Edmond 
Deda datează debutul dv. cam 
la un an după-apari/ia Miel 
Praia, prin 1933...

- Exact. Intr-adevăr, in acel an 
am debutat, la „Galeries Lafayet
te", pe terasa actualului magazin 
universal „Victoria", cu orchestra 
lui James Cook. Dar, mai înainte 
de aceasta, am cintat într-o for
mație a studenților prahoveni, pî- 
nă am fost remarcat de șeful de 
orchestră Iulian Ghindă. Împreună 
cu formația acestuia, care avea 
emisiuni săptămînale la radio, 
m-am lansat ca solist, acompani- 
indu-mă și la chitară.

— Cine erau „idolii" publi
cului de alunei?

- Pe acea vreme, in 
tangoului, erau foarte „en 
la modă, Cristian Vasile 
Moscopol.

— Prima 
granilă... ?

— Cu orchestra lui James Cook, 
la San Moritz, în Elveția.

— Mai tlrziu... ?
— In 1937, eram solistul orches

trei Dinu Șerbănescu, la Cazinoul 
din Sinaia, pentru ca peste 2 ani 
să debutez din nou, de această 
dată în comedii muzicale, pe sce
na Teatrului Comic alături de prie
tenul meu, H. Nicolaide. între 
1940 și 1944 am jucat și cintat la 
teatrele Savoy și Gioconda, sub 
îndrumarea marelui compozitor 
Ion Vasilescu, iar din 1945 sînt 
angajatul teatrului „Constantin 
Tânase".

epoca 
vogue", 
și Jean

,deplasare" peste
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Ora exactă. Cum va fl 
vremea ? Gimnastica de 
înviorare.
Pentru copii și școlari. 
Filmul artistic „Rățușca 
cea urîtă" — producție a 
Studiourilor sovietice. A- 
gendă de vacanță.
Ora satului.
Concert simfonic. 
De strajă patriei. 
Publicitate.
închiderea emisiunii de 
dimineață.
Duminică sportivă. Fot
bal : Petrolul — Farul. 
Transmisiune de la Plo
iești.
Filme realizate de stu- 
denți de Ia Institutul de 
arlă teatrală și cinema
tografică : „O felie de 
pline". „Logodnicul". „Sa
la de așteptare".
Cîntă Edith Piaf.

Telejurnalul de seară. 
„Floare din grădină". Mu
zică populară românească. 
Din lumea circului.
Film cu trei stele: „O 
femeie excentrică".
Filmul niuzical-coregrafic: 
Play-Back.
Telejurnalul de noapte. 
In jurul orei 22,30 — 
Campionatul mondial de 
hochei pe gheață: Ceho
slovacia — Canada (re
priza a IlI-a).

LUNI 24 MARTIE
17,30 Telex Tv.
17,35 Tv. pentru specialiștii din 

Industrie. îngrășăminte chi
mice cu fosfor șl îngră
șăminte complexe pentru 
agricultură.
Limba franceză. Lecția 51. 
Lyceum — emisiune pen
tru elevi. „Pasiuni pe... 
patru roți".
Telejurnalul de seară. 
Roman foileton : Forsyte 
Saga (XXI).
Campionatul mondial de 
hochei pe gheață : U.R.S.S. 
— Suedia. In pauze : De
sene animate. Drumuri 
românești — reportaj fil
mat.
Gong — Emisiune de ac
tualitate teatrală.
Telejurnalul de noapte.

din opera .Conchita" de Zan- 
0 05—5 00 Estrada nocturnă.

PROGRAMUL II :
Din programul zilei; 6,10 Ve-

6.45 Cintece și
6,00

selie pe portativ;
jocuri populare,- 7.10 In sunet de 
fanfară; 7.37 Orchestra Edmundo 
Ross; 7.45 Din folclorul muzical al 
rvmcLArolnr- 8.10 Tot înainte femisiu-

— AII lucat și operetă ?
Incepind din 1944, cu Silly 

. ..................... Kalman,

Convorbire notată 
de Viorel TEODORESCU

Popescu, în „Sylvia" lui 
dar... nu de multe ori.

— Ge înregistrări 
in prima perioadă a act Ivită- 
fii dv. artistice ?

— Dintotdeauna vocea mi-a fost 
foarte fonogenică, așa că am fost 
îndelung solicitat pentru înregis
trări. La început, în Casele de 
plăci de patefon „Columbia", 
„Odeon" și altele, apoi la Casa 
de discuri „Electrecord", cu care 
am întreprins și un turneu, in 
1939 la Berlin.

— Alte turnee ?
— în U.R.S.S., în Franța, pe 

scena music-hall-ului ,,Olympia", 
în Israel, R.F. a Germaniei, R.D.G., 
Polonia, și... aproape toată Euro
pa.

ali lăcul

?
♦
♦

t recul peste 35 de 
debutul dv. Cum de 
încă... din inima pu-

— Au 
ani de la 
n-ali ieșit 
blicului ?

— Pentru că 
îmi place să-l 
dîndu-mă și, ca atare, mă pregă
tesc minuțios pentru orice întilnire 
cu

îl respect, îl ador, 
văd mereu aplau-

el E un secret...
— Care-s favorifii dv. din

tre actualii tineri interpret! de 
muzică ușoară ?

— Margareta Pîslaru, care are 
mare putere de muncă și Jeano

Păunescu, posesorul unei voci 
foarte calde, care cred că ar fi 
făcut o „figură" frumoasă la Fes-

SCHIMBARE DE DECOR 
la „Teatrul de miercuri"

Se pare că „Teatrul 
de miercuri", prin spec
tacolele sale va de
veni In curînd unul din
tre cele mai plăcute 
locuri de întilnire ale 
celor care îndrăgesc 
poezia și teatrul. La 
deschiderea stagiunii, 
numărul spectatorilor a 
fost mic, datorită necu
noașterii caracterului a- 
cestei manifestări cul- 
lural-artistice. Au ur
mat apoi alte două pre
miere care au înregis
trat o substanțială creș
tere a numărului spec
tatorilor.

După recitalurile Ra-

du Selejan, Eminescu — 
Tagore, a avut loc 
„premiera* a treia cu 
poezie și teatru de Ma
rin Sorescu, unul din
tre cel mai apreclațl ti
neri scriitori. Au reci
tat cu căldură, cu mul
tă sensibilitate, Viole
ta Berbiuc, Mihai Cll- 
ta, Ruxandra Petru și 
Constantin Dumitra.

A patra .premieră" 
— recitalul liric Pre- 
vert-Ritsos — a avut 
loc în holul teatrului, 
într-un decor deosebit: 
panouri cu afișe, pro
grame, fotografii, facsi
mile. vitrine cu cosfu-

me care oglindesc acti
vitatea teatrului Valea 
Jiului în cei 20 de ani 
de existență. In lumina 
celor două reflectoare, 
care se plimba pe rînd, 
puternic ori discret, pe 
chipurile celor patm 
actori s-a recitat din 
Prevert și Ritsos, pe 
un ușor fond muzical 
(„Cimpiile verzi"
ranjament orchestral de 
Gilkinson).

In încheiere — un 
număr coregrafic: dans 
modern cu V. Berbluc 
șl M. Cltta.

a-

Prof. M. MUNTEANU

(Urmare din pag. 1)

3 mc necesar pen- 
necesită o plalfor-
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rulul electric de 
iru cariera care 
mă specială, pentru amenajarea că
reia, terenul nu este expropriat, a- 
dică scos din circuitul agricol. Sînt 
necesare documentațiile de expro
priere șl pentru decantoarele de la 
grupul social și grupul de vile din 
zona barajului. De asemenea, tre
buie să ni se dea niște detalii de 
execuție pentru pre-batardou și ba- 
tardou în vederea devierii apelor 
și atacarea lucrărilor propriu-zise de 
baraj.

corespunzător de întreținere și re
parații pentru utilajele care sînt in 
dotarea S.U.T., lucru care face ca a- 
ceste utilaje — excavatoare, buldo
zere — să aibă un ciclu de funcțio
nare necorespunzător, fapt ce duce 
la perturbarea producției prin ne- 
realizarea volumului de excavații, 
preconizat. In același timp și utila
jele care sînt în dotarea șantieru
lui, ca: mijloace de transport sau 
betoniere, grupuri de sudură sau 
motocompresoare. din lipsa unei ba
ze materiale de întreținere și repa
rații corespunzătoare au un indice

ÎNTREBARE: Ce măsuri preconi
zați pentru realizarea ritmică a pla
nului în trimestrul următor ?

RĂSPUNS: In ce privește reali
zarea planului pe trimestrul II, men
ționez că în primul rînd trebuie să 
disciplinăm conducerea și realizarea 
planului de producție. Este o mă
sură absolut necesară. In acest sens 
s-au defalcat .graficele de execuție 
la fiecare obiectiv, pe categorii de 
lucrări și s-au dat la nivel de lo
turi șl maiștri. A doua măsură pe 
care o preconizăm în vederea rea-

analize de laborator — agregate oa
re ne sînt furnizate de la cariera 
Rovinari, oare aparține tot de între
prinderea noastră, sînt calitativ ne
corespunzătoare. Sub aspectul forțe
lor de muncă, la ora actuală unita
tea este dotată cu un număr de circa 
90 la sută din necesarul forțelor de 
muncă. Stăm mai prost Ia. structură 
unde avem minus de efective în spe
cial Ia fierari betoniști, sudori, zi
dari, deoarece structura muncitorilor, 
a meseriilor în cadrul șantierului se 
schimbă în mod radical față de anul 
trecut, Inlrînd lntr-o fază de lucrăTl

depășesc 1 milion lei. Acest lucru 
se datorește în primul rind faptului 
că nu se urmărește nici pe linie 
contabilă și nici tehnică, nu există 
fișe limită, nu există 
In condițiile acestea nu 
de înscrierea lucrărilor 
tații. Nu e mai puțin 
documentațiile care au
mite de către I.P.C.H. București su
feră de o serie întreagă de omi
siuni, adică, s-a profitat de faptul 
că întreprinderea și constructorul 
nu au verificat la timp documenta
țiile. Acum termenele sînt expirate 
așa că...

comparative, 
putem vorbi 
in documen- 
adevărat că 

fost întoc-

Azi, prima cronică a săpla- 
mlnli. Calilicaliv — con briol 
(din punctul de vedere al 
subiectelor, In ce privește con
ceperea șl formularea — ci 
lltoril să-și spună cuvlnlull. 
Noi, deocamdată, știm cui se 
cuvin elogiile sau crilicile. S' 
ne vom spune, deschis pâre 
rile, opinia publică să le afle, 
să și le Însușească sau... nu. 
Cum va dori; de gustibu -,. 
dispulandum I Ce-am văzul, în 
lond, de simbăta 'trecută pinâ 
aseară ? Oricit ni s-ar părea 
de greu să delimităm răspun 
șurile, încercarea moarto 
n-are, așa că...

tn prim plan — o nouă pr<? 
mieră la teatrul local: „Dona 
Juana" de Radu Stanca. AII 
fost s-o vedeți pe nou anga
jata aclrilâ Ruxandra Petru fn 
Dona Juana, pe Violeta Ber
biuc in Finrela, pe Clita, pe

sau pe Florin Plaur an-Roxin
trenafi total in a face artă d- 
devărată ? Nu. Fără a ne eri
ja fn sfătuitori, vă spunem to
tuși să lăsati „baltă" criteriile 
citit de alambicate după care 
judecați, poale prea absolutist 
sau cu emfază și neîncredere, 
teatrul nostru și să. ocupai! 
scaunele care vă așteaptă in 
fa|a unui spectacol consiste’/', 
durabil, de calitate.

Știm, preferați să fifi oas
peții sălilor de spectacole doar 
Ia vizitele... „hătrînelor doarn 
ne" 1 Sau, așezați comod în 
fotolii, să admirați poate făiă 
discernămînt doar spectacolele 
teatrale televizate! Greșit’, 
considerlnd că „Dona Juana" 
prezentată pe micul ecran de 
Naționalul ieșan „o fost mc 
taină". Sau, dacă revista bu 
cureșteanâ „Ca la Tânase" (f" 
pofida prețului exorbitant a< 
biletelor de intrare) ar fi fo^l 
„aranjată" In aceeași zi r" 
oremiera teatrului local, a(i ti 
venit să-i vedeți ne Cabani 
interpretind, într-un stil... fără 
stil, melodii răsauzile fn lor 
să acorda/i prioritate event- 
menlului de Ia teatrul de din
colo de bariera 1 De ce ? Luigi 
lone seu, deși a cintat „Del<- 
lah"-ul lui Tom Jones, n-a 
fost nici măcar bisat •, Lulescu. 
fără jumătatea-! „fermecă
toare" (Nicu Constantin) a fost 
uitat fnainle de a ieși din sce
nă, Iar corpul de balet, redus 
la citeva dansatoare, cum P’i 
tea convinge ne cineva ?

Să nu uităm că, tot în a- 
ceasta perioadă, a avut loc și 
„parada" formațiilor de ama
tori din municipiu. Și că de 
numele acestui bienal concurs
il nmnlnrilnr <fnl lonnl^ nlilca
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Interviul acordat de președintele Republicii 
Turcia, Cevdet Sunay, cu prilejul apropiatei 
vizite a președintelui Consiliului de Stat al 

Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu
ANKARA 22 (Agerpres). — Sim- 

bătă dimineața, președintele Repu
blicii Turcia. Cevdet Sunay. a primit 
pe trimișii speciali ai Agerpres și 
Radi oțele viziunii Române. Al. Cim- 
pean.i și Mihai Lflzăr, și le-a acor
dat următorul interviu :

INTREBARE: Vă rugăm, domnule 
pr- k dinte, dacă vreți să ne spuneți 
cum apredați dumneavoastră și opi
nia publică din Turcia vizita pe care 
o va întreprinde președintele Con
siliului de Stat al României, Nicolae 
Ceaușescu. in țara dumneavoastră ?

RĂSPUNS: Voi încerca desigur, 
o .re plăcere și satisfacție primind 
în ara noastră pe distinsul pre
ședinte al Consiliului de Stat al Ro
mâniei și pe doamua Ceaușescu. 
Von face împreună un tur de ori
zont asupra relațiilor dintre cele două 
țări ale noastre, care se dezvoltă 
într-un spirit de prietenie și de bu
nă vecinătate, și vom proceda, de

asemenea, la un schimb de vederi 
asupra situației internaționale.

Națiunea turcă, care întotdeauna 
a urmărit îndeaproape toate fazele 
relaDlor româno-turcești, este pe de
plin conștientă de întreaga impor
tantă a acestei vizite. Turcia se pre
gătește. deci, să primească pe șeful 
statului dumneavoastră și pe ama
bila sa soție cu un mare interes și 
cu călduroase sentimente do j>rie- 
tenie.

ÎNTREBARE : Cum considerați că 
se va repercuta această vizită a- 
supra relațiilor de cooperare dintre 
cele două țări ?

RĂSPUNS : Din rezultatele obținu
te piuă acum ca urmare a vizitelor 
oficiale reciproce efectuate înainte 
de către oamenii noștri de stat re
iese că există un acord deplin în 
vederea ' dezvoltării și diversificării 
raporturilor între România și Turcia. 
Pe de altă parte, as vrea să relev 
cu satisfacție că între cele două

țări nu există nici o problemă de 
reglementat. Prețuirea pe care o a- 
cordăm principiilor egalității și res
pectului reciproc, faptul de a nutri 
mutual ’ sentimente de bună vecină
tate și de prietenie, atașamentul 
nostru sincer fată de idealul păcii 
ne-au asigurat această situație sa
tisfăcătoare în care ne aflăm și au 
consolidat terenul pe care ne bazăm 
în dezvoltarea relațiilor noastre is
torice. Sper că contactele ce vor a- 
vea loc în cursul acestei vizite vor 
constitui o etapă pozitivă și efectivă 
din punctul de vedere al relațiilor 
noastre în diverse domenii, și vor 
contribui la cauza păcii.

Profitînd de acest prilej, prezint 
națiunii române, pentru care națiu
nea turcă păstrează respectuoase a- 
mintiri din trecut, salutul și cele mai 
bune urări ale poporului meu. Vă 
mulțumesc pentru că mi-ali oferit 
posibilitatea de a mă adresa națiu
nii române.

Rezultatele alegerilor 
din Sovietele locale

MOSCOVA 22 (Agerpres). — A- 
gentia TASS a publicat rezultatele 
alegerilor în Sovietele locale care 
au avut loc duminica trecută în 
toate cele 15 republici ale U.R.S.S. 
Participarea la alegeri a fost foarte 
activă, la urne prezentindu-se aproa
pe toți cei 149 775 8B4 de alegători 
care figurau pe listele de vot.

Pe teritoriul tării au fost înregis
trați peste 2 milioane de candidați, 
cu aproape 30 000 mai mult declt la 
alegerile de acum doi ani. Majori
tatea lor au întrunit peste 99 la 
sută din voturi. în 135 de circum

scripții pentru alegeri în sovietele 
sătești, candidatii nu au întrunit In
să majoritatea absolută de voturi șl 
nu au fost aleși. Nu au întrunit, de 
asemenea, numărul necesar de vo
turi trei candidați în sovietele raio
nale, tot alifia în sovietele orășe
nești și 4 — în sovietele din cătune.

în două circumscripții olectorale 
pentru alegerile în sovietele sătești 
și în 4 pentru sovietele din cătune, 
alegerile au fost anulate, întrucît 
s-au constatat încălcări ale legii e- 
leclorale. în 5 circumscripții electo
rale, alegerile nu au avut loc din 
cauza absentei candidatilor. în toate

•--
DcscogjeB’irea
unui corn
în Guineea

COMUNICAT
cu privire la ședințele Comisiei 

pregătitoare a Consfătuirii 
internaționale a partidelor 
comuniste și muncitorești

aceste circumscripții vor avea loc 
noi alegeri. Din cauza condițiilor cli
materice nefavorabile, în Uzbekistan 
au fost aminate alegerile în două 
raioane, intr-un oraș, în 12 sate șl 
3 cătune.

Stabilirea de relații diplomatice 
și semnarea unui acord comercial 

între România și Malayezia

Convorbiri 
între delegațiile 
R. D. Vietnam 

și F. N. E.

ABIDJAN 22 (Agerpres). — In
tr-un comunicat emis de radio Co
nakry și recepționat la Abidjan 
(Coasta de Fildeș) se arată că pre
ședintele Guineei, Alimed Seku Ture 
a anunțat descoperirea unui com
plot. Doi membri ai guvernului Fo- 
deba Keita, secretar de stat însărci
nat cu economia rurală și artizana
tul, și colonelul Kainan Diaby, se
cretar de stat pentru serviciile ci
vile, șef de stat major adjunct al 
armatei guinecze, au fost arestați, 
fiind acuzați că 
triva guvernului

au complotat impo- 
actual.

SAIGON. — Un purtător de 
cuvînt al comandamentului a- 
merican de la Saigon a de
clarat că in ultimele patru 
săplămini au fost uciși 1 200 
de militari americani numai în 
cursul luptelor care s-au desfă
șurat în regiunea Deltei flu
viului Mekong. Purtătorul de 
cuvînt american a precizat că 
aceste pierderi sînl aproxima
tiv egale cu cele suferite de 
trupele S.U.A. în Vietnamul de 
sud în cursul întregului an 
1965.

KUALA LUMPUR 22 (Agerpres).— 
Do’egația guvernamentală română, 
condusă de tovarășul Gheorghe Ra
dulescu, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, a vizitat sîmbălă 
urna de cositor de la Kajang.

11 aceeași zi, vicepreședintele Con
siliului de Miniștri, Gheorghe Radu
lescu, și vicepremienil Tun Abdul 
Razak au semnat, în numele guver
nelor țărilor lor, un Acord comer
cial prin care părțile își acordă clau
za națiunii celei mai favorizate și 
convin să înființeze reprezentanțe 
comerciale.

In comunicatul comun asupra vi
zitei se spune:

O delegație guvernamentală ro
mână. condusă de Gheorghe Radu
lescu. vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, a făcut o vizită oficială de 
trei zile in Malayezia, intre 20 șl 
22 martie I960, la invitația guvernu
lui acestei țări.

In cursul vizitei, vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri șl delegația 
română s-au întîlnit cu viceprim- 
minislrul Malayeziei, Tun Abdul Ra
zak. și a avut convorbiri fructuoase, 
care s-au desfășurat intr-o atmosfe
ră de extremă cordialitate, cu minis
trul comerțului și industriei, dr. Lim 
Swee Aun, și cu ministrul agricultu
rii și cooperativelor, Tuan Haji 
Ghazali Jawi. Delegația româna a 
avut convorbiri cu membrii Consi
liului manufacturierilor malayezi și 
a vizitat ..National Operations 
Room", autoritatea federală a dez
voltării industriale și Institutul de 
cercetări al cauciucului. A fost fă
cută, de asemenea, o vizită la Proiec
tul autorității federale pentru dez
voltarea terenurilor la Sungei Dusun.

La întîlnirile cu miniștrii guver
nului malavezian au fost abordate 
în mod deschis diverse aspecte ale 
comerțului și cooperării, ambele 
părți exprimindu-și dorința de a con
tribui la promovarea unor mai bune 
relații comerciale șl economice 
tre cele două țări.

In vederea realizării acestor o- 
bieclive, a fost semnat un Acord 
comercial între Republica Socialistă 
România și Malayezia. In numele 
guvernului român, Acordul comercial 
a fost semnat de Gheorghe Radu
lescu, vicepreședinte al 'Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, iar in numele guvernului 
malavezian de Tun Abdul Razak, vi- 
ceprim-minislru al Malayeziei.

Dorind să dezvolte pe mai departe 
relații de prietenie între Malayezia 
și România, cele două părți, în con
formitate cu principiile coexistenței 
și respectului reciproc al indepen
denței și suveranității, au hotărit să 
stabilească relații diplomatice între 
cele două țări.

Părțile și-au exprimat încrederea 
că stabilirea relațiilor diplomatice 
și semnarea Acordului comercial 
vor contribui la dezvoltarea unor 
relații mai bune între cele două țări 
și Ia promovarea cooperării Interna
ționale și a păcii mondiale. *

Delegația guvernamentală română 
a exprimat mulțumiri pentru calda 
ospitalitate oferită de guvernul ma- 
layezian în cursul vizitei sale, pre
cum și speranța că asemenea contac
te între cele două țări vor contri
bui, și in viitor, la consolidarea, în
că și mai mult, a relațiilor dintre 
Republica Socialistă România și Ma
layezia.

HANOI 22 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția V.N.A., la Ha
noi au avut loc convorbiri între de
legația R.D. Vietnam, condusă de 
primul ministru Fam Van Dong, și 
delegația Frontului National de Eli
berare din Vietnamul de sud, con
dusă de Phung Van Cung, vicepre
ședinte al Prezidiului C.C. al F.N.E. 
Delegațiile au făcut un schimb de 
informații cu privire la solidaritatea 
militantă, luptele, producția și si
tuația din cele două zone ale Viet
namului. Pe baza unității de păreri 
cu privire la evaluarea situației, 
cele două delegații au reafirmat că 
sarcina întregului popor vietnamez 
constă in prezent în continuarea și 
intensificarea luptei de rezistentă îm
potriva agresorilor americani.

O misiune a O. N. U 
va pleca în Anguilla

NEW YORK 22 (Ageipres). — 
Comitetul Special O.N.U. pentru De
colonizare a hotărit vineri seara, în 
ciuda obiecțiilor delegatului Marii 
Britanii, să trimită de urgență o 
misiune de informare în Insula An
guilla unde săptămina aceasta au 
debarcat trupe engleze. Hotărîrea a 
fost luată după ce cetățeni din An
guilla au cerut ajutorul O.N.U. pen
tru retragerea trupelor engleze și 
organizarea, în mod liber, a unui re
ferendum cu scopul determinării do
rințelor celor 6 000 de locuitori ai 
insulei. Comitetul și-a exprimat 
„profunda îngrijorare față de de
barcarea de trupe engleze în An-

guilla* și a cerut Marii Britanii 
acorde toate facilitățile" acestei 
siuni care va fi alcătuită, probabil, 
din șase membri. Nu s-a hotărit data 
plecării misiunii spre Anguilla.

In momentul in care aveau loc 
dezbaterile comitetului în această 
problemă, în fața sediului O.N.U. au 
manifestat aproximativ 1 000 de per
soane, în majoritate anguillezi sta
biliți în S.U.A., care au cerut re
tragerea imediată a trupelor engle
ze din insulă.

Potrivit agenției U.P.I., surse ale 
guvernului englez au anunțat că 
Marea Britanie nu va permite mi
siunii O.N.U. să viziteze Anguilla.

„să 
mi-

între 18 și 22 martie au avut loa 
la Moscova ședințele Comisiei pre
gătitoare a Consfătuirii internațio
nale a partidelor comuniste și mun
citorești.

La lucrările Comisiei pregătitoare 
au luat parte delegațiile următoa
relor partide comuniste și munci
torești : Partidul Comunist din Afri
ca de sud, Partidul Avangardei So
cialiste din Algeria, Partidul Comu
nist 
nisl 
nist 
din 
Bolivia, Partidul Comunist Brazilian, 
Partidul Comunist Bulgar, Partidul 
Comunist din Canada, Partidul Co
munist din Cehoslovacia, Partidul 
Comunist din Ceylon, Partidul Co
munist din Chile, Partidul progresist 
al oamenilor muncii din Cipru 
(A.K.E.L.), Partidul Comunist din Co
lumbia, Partidul Avangardei Popu
late din Costa Rica, Partidul Comu 
nist din Danemarca, Partidul Co
munist Dominican, Partidul Comu
nist din Ecuador, Partidul Muncii 
din Elveția, Partidul Comunist din 
Finlanda, Partidul Comunist Francez, 
Partidul Socialist Unit din Germa
nia, Partidul Socialist Unit al Ber
linului occidental, Partidul Comunist 
din Germania, Partidul Comunist 
din Grecia, Partidul 
Guadelupa, Partidul 
Guatemala, Partidul 
muniștilor Haitieni, 
nist din Honduras, Partidul Comunist 
din India, Partidul Comunist din Ior
dania, Partidul Comunist din Irak, 
Partidul Populat din Iran, Partidul 
Comunist din Irlanda de nord, Parti
dul Muncitoresc Irlandez, Partidul 
Comunist din Israel, Partidul Comu
nist Italian, Partidul Comunist Li
banez, Partidul Comunist din Luxcm-

din Argentina, Partidul Comu- 
din Australia, Partidul Comu- 
din Austria, Partidul Comunist 
Belgia, Partidul Comunist din

Comunist
Muncii 

Unificat al
Partidul Comu-

din
din
Co-

continuă să rămînă încordată
RAWALPINDI 22 (Agerpres). — Si

tuația din Pakistan continuă să ră
mînă încordată ca urmare a greve
lor declanșate în ultima 
precum și a demonstrațiilor
continuă în mai multe orașe. Pen
tru restabilirea ordinii, președintele

vreme, 
care

Forțele biafreze au cucerit mai multe 
poziții ocupate de federali

UMUAHIA 22 (Agerpres). — în
tr-un comunicat dat publicității la 
Umuahia s-a anunțat că forțele bia- 
freze au ocupat mai multe sate si
tuate de-a lungul șoselei Owerri — 
Port Harcourt, care erau deținute 
de unităti ale armatei federale ni- 
geriene. Biafrezii au capturat și o 
importantă cantitate de echipament 
militar.

în sectorul Onitsha — Abagana, 
forțele biafreze au înaintat și au 
cucerit o serie de poziții ocupate de 
federali, se specifică în același co
municat.

Forțele federale au supus la un 
intens tir de obuze sectoare situate 
pe linia de comunicație Okpuala— 
Egbelu.

Ayub Khan a numit în funcția 
guvernator al Pakistanului de est 
ministrul de finanțe, M. N. Huda. 
Acesta va trebui să înlocuiască pe 
guvernatorul Monem Khan, care, 
după cum menționează agenția U.P.I., 
este considerat nepopular și fără au
toritate. Noul guvernator a declarat 
că va pleca la Dacca, unde va în
cerca să restabilească ordinea în co
laborare cu toate partidele.

Pe de altă parte, vineri s-a anun
țat oficial că în ultimele două săp- 
tămîni. în cursul incidentelor care 
au avut loc în orașul Dacca, au fost 
ucise 39 _de persoane. De asemenea, 
în cursul acelorași tulburări, poliția 
pakistaneză a arestat:45 de persoane. 
Se menționează, totodată, că și în 
alte orașe 
tulburările, 
kistanul de 
fi calmat.

de
pe

continuă dezordinile și 
In același timp, în Pa- 
vest situația pare să se

excepționale
în Spania

stării

„Sever-2*6

Ridicarea

MADRID 22 (Agerpres). — Consi
liul de Miniștri al Spaniei, reunit 
vineri la palatul Prado, a hotărit să 
anuleze decretul emis la 24 ianua
rie care prevede instaurarea stării 
excepționale în țară pe o perioadă 
de trei luni.

Decretarea stării excepționale a 
fost folosită de autoritățile spaniole, 
atît la Madrid, cit și în celelalte 
OTașe, in scopul intensificării repre
siunilor și arestării celor care își 
ridică glasul împotriva dictaturii 
iranohiste.

Potrivit aprecierilor observatorilor 
din Madrid, rămine de văzut dacă 
ridicarea stării excepționale va fi 
urmată de punerea în libertate a 
persoanelor arestate.

Tirgul internațional al cărții
BRUXELLES 22 (Agerpres). — In 

saloanele clădirii „Centre Rogier" din 
Bruxelles s-a deschis primul tirg In
ternațional al cărții, la care participă 
560 de edituri din 25 de țări, expu- 
nind peste 50 000 de titluri de cărți. 
România este reprezentată prlntr-un

stand al întreprinderii 
exterior „Carlimex", 
peste 600 de titluri 
ba română și limbi 
ratur? română și 
știință și tehnică.

comerț 
prezintă 

de cărți in lim- 
străine din lite- 
universală, artă,

încheierea lucrărilor Conferinței
Comitetului național pentru

relații americano-chineze

sub apă, la o 
hm, cu viteza 
a fost experi-

• CAPE KENNEDY. — Primii doi 
cosmonaut! americani care vor atinge 
Luna au luat loc în cabina spațială 
„Apollo-ll", care-1 va transporta în 
apropierea țintei călătoriei lor. Ca
bina era instalată înlr-o cameră spe
cială cu vid.

• ADDIS ABEBA. — La 
Addis Abeba a fost dală pu
blicității o declarație a Orga
nizației Unității Africane con
sacrată Zilei internaționale de 
luptă pentru lichidarea discri
minării rasiale.

în prezent, africanii din 
R.S.A., se arată in declarație, 
sin! supuși represiunilor și te
rorii din partea autorităților 
rasiste.

BUDAPESTA. - La televiziu- 
ungară, care a adoptat siste- 
„Secam", a avut loc prima 

probă de transmisie a unei emi
siuni de televiziune în culori.

MOSCOVA. — „Sever-2", noul a- 
paral sovietic pentru studierea re
zervelor piscicole ale mărilor, care 
se va putea deplasa 
adincime de peste 2 
unui om care fuge,
mental cu succes, deocamdată fără 
oameni la bord, in Marea Neagră, 
relatează ziaiul .Pravda". Aparatul 
anterior „Sever-1", se putea cufun
da piuă la o adincime de 600 me
tri.

Cutremur înregistrat în Insulele Celebes
DJAKARTA. — Un nou cutremur
fost înregistrat sîmbălă în Insu-a

lele Celebes, în aceeași regiune un
de, în urmă cu o lună, o altă miș
care seismică provocase moartea a

64 de persoane și țănirea altor 100.
De astă dală, cutremurul, de gra

dul 6,2 pc scara Richter, n-a provo
cat pagube sau victime omenești.
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NEW YORK 22 (Agerpres). — Vi- 
neri au luat sfîrșit la New York lu
crările Conferinței Comitetului națio
nal pentru relații americano-chineze, 
la oare au participat un mare număr 
de membri ai Congresului S.U.A., 
experfi în relații internaționale, cadre 
didactice universitare, reprezentanți 
ai cercurilor de afaceri etc. In ultima 
zi a conferinței a luat cuvîntul fos
tul ambasador al S.U.A. la' O.N.U., 
Arthur Goldberg, care a declarat că 
o schimbare a politicii americane fa
ță de R. P. Chineză „este un ele
ment necesar al unei noi politici 
externe a Statelor Unite". Goldberg 
s-a pronunțat în favoarea restabili
rii drepturilor R. P. Chineze în 
O.N.U. Același lucru a cerut și Chef- 
ter Ronning, fost ambasador al Ca
nadei în India, care a subliniat că 
„pacea în Asia este posibilă numai 
cînd universalitatea O.N.U. devine o 
realitate". El a criticat restricțiile im
puse de S.U.A. în relațiile comerciale 
cu R. P. Chineză, cerînd anularea 
acestora.

In cursul discuțiilor au mai luat 
cuvîntul fostul consilier al Casei 
Albe, Theodore Sorensen, Harrison 
Salisbury, director adjunct al ziarului 
„New York Times", James Thomson, 
profesor la Universitatea Harvard, 
George Taylor, profesor la Universi
tatea din Washington, și alții. Vor-

bitorii s-au pronunțat în favoarea 
stabilirii de către S.U.A. a unor re
lații diplomatice și comerciale nor
male cu R. P. Chineză și au criticat 
poziția adoptată pînă acum în aceas
tă problemă de guvernele de la 
Washington. Ei au scos în evidentă 
faptul că măsuri pozitive îndreptate 
în această direcție vor contribui sim
țitor la îmbunătățirea situației In
ternaționale.

burg, Partidul Comunist din Marea 
Britanie, Partidul Eliberării și So
cialismului din Maroc, Partidul Co
munist din Martinica, Partidul Co
munist Mexican, Partidul Popular 
Revoluționar Mongol, Partidul Socia
list din Nicaragua, Partidul Popular 
din Panama, Partidul Comunist din 
Paraguay, Partidul Comunist din 
Peru, Partidul Muncitoresc Unit Po
lonez, Partidul Comunist din Porto 
Rico, Partidul Comunist din Portu
galia, Partidul Comunist din Reuni
on, Partidul Comunist Român, Parti
dul Comunist din Salvador, Partidul 
Comunist din San Marino, Partidul 
Comunist din Siria, Partidul Comu
nist din Spania, Partidul Comunist 
din S.U.A., Partidul Comunist din 
Sudan, Partidul Comunist din Tuni
sia, Partidul Comunist din Turcia, 
Partidul Muncitoresc Socialist Un
gar, Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice, Partidul Comunist din 
Uruguay, Partidul Comunist din 
Venezuela.

Reprezentanții partidului de stingă 
- comuniștii din Suedia au partici
pat la ședințe în calitate de obser
vatori.

Comisia pregătitoare a discutat 
Proiectul documentului principal al 
viitoarei consfătuiri, convocată cu 
ordinea de zi care a fost stabilită de 
întilnirea consultativă: „Sarcinile
luptei împotriva imperialismului in 
etapa actuală și Unitatea de acțiune 
a partidelor comuniste și muncito
rești, a tuturor forțelor antiimperia- 
liste".

Participau ții la sesiune și-au ex
primat punctele de vedere și au 
convenit să transmită proiectul, co
mitetelor centrale ale partidelor co
muniste și muncitorești, care vor fi 
informate de către delegațiile lor 
despre lucrările Comisiei pregătitoa
re. Participants la lucrările Comi
siei au căzut, de asemenea, de a- 
cord asupra modalității de pregătire 
a celorlalte materiale pentru consfă
tuire.

Comisia a examinat probleme or
ganizatorice privind desfășurarea 
consfătuirii. Comisia pregătitoare se 
va întruni în sesiune finală la 23 
mai a.c. la Moscova.

Consfătuirea internațională își va 
începe lucrările la Moscova, la 5 
iunie 1969.

Comisia pregătitoare a reînnoit in
vitația adresată tuturor partidelor 
comuniste și muncitorești de a parti
cipa la viitoarea consfătuire.

Lucrările Comisiei pregătitoare, 
care s-au desfășurat intr-o atmosfe
ră de colaborare tovărășească 
au scos din nou in evidentă năzu
ința crescindă a partidelor comuniste 
și muncitorești spre coeziune in 
lupta împotriva imperialismului, pen
tru țelurile comune, pe baza prin
cipiilor marxism-leninismului, ale in
ternaționalismului proletar.

Sistemul „Sentinel**
sub ioeul criticii

(Agerpres). — 
S.U.A., Melvin

—•—
„Cosmos-273"

22MOSCOVA 22 (Agerpres). — La 
martie, in Uniunea Sovietică a fost 
lansat satelitul artificial al Pămintu- 
lui „Cosmos-273", pentru efectuarea 
unor explorări științifice conform 
programului anunțat de agenția 
TASS. Aparatele instalate la bordul 
satelitului funcționează normal.

WASHINGTON 22 
Ministrul apărării al 
Laird, a fost nevoit din nou să în
frunte opoziția senatorială față de 
construirea sistemului de rachete 
anti-racheUi „Sentinel", în cursul 
audierii sale de către subcomisia se
natorială pentru Organizații interna
ționale și problemele dezarmării, 
condusă de senatorul Albert Gore. 
Respingînd argumentul oficial, po
trivit căruia construirea - -lui
„Sentinel* este necesară apărării ba
zelor americane de lansare a rache
telor balistice și în consecință, a 
securității S.U.A., senatorul Gore a 
declarat: „Convingerea mea pro
fundă este că programul pe care îl 
recomandați va primejdui mai de
grabă securitatea noastră, va face 
mult mai dificilă realizarea unui 
acord pentru limitarea armamente
lor, dacă nu chiar imposibila". Se
natorul a atras atenția asupra fap
tului că la nivelul actual al arsena
lelor nucleare, orice atac nuclear ar 
putea să primească o ripostă atît de 
puternică, încit însăși ideea declan
șării unui asemenea atac nu poate 
fi luată in considerație, lnlr-o atare 
situație apare drept inutilă constru
irea sistemului „Sentinel", a arătat 
el afirmînd că argumentele prezen
tate de administrație in favoarea

construirii sistemului antirachelă 
„Sentinel", „sînt contradictorii". „Se
curitatea noastră reală constă în 
oprirea cursei înarmărilor nucleare, 
nu în stimularea ei", a precizat se
natorul, pronunțindu-se pentru în
ceperea cit mai urgentă a tratati
velor în vederea dezarmării nu
cleare.

William Fulbright, președintele co
misiei senatoriale pentru probleme 
externe, a criticat, de asemenea, de
cizia adoptată de președintele S.U.A. 
pentru continuarea construirii sis
temului „Sentinel". El a atras aten
ția, în cursul audierii, asupra faptu
lui că această decizie contribuie la 
intețirca cursei înarmărilor.

★

NEW YORK 22 (Agerpres). — Pes
te 250 de membri ai Academiei na
ționale de științe a S.U.A. din Cam
bridge (Massachusetts) au adresat o 
scrisoare președintelui Richard Ni
xon prin care își exprimă opoziția 
fală do construirea noii variante a 
sistemului de rachete antirachelă 
, Sentinel". Construirea acestui sistem 
„amenință să divizeze națiunea noas
tră iii modul cel mai rău cu putin
ță". se arată in scrisoare.
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