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Pentru o mai bună apro
vizionare și deserv’re a 
populației din Petrila. 

CRONICA FOTBALISTICA.

Ritmul de melc să fie oare 
caracteristic activității sec
toarelor I.G.L. ?
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O nouă orientare a poli
ticii canadiene față de 
NATO.
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UNUL DINTRE
CONSTRUCTORII

inul XXI (XXVI) Xr. 604

Intr-una din secțiile Uzinei de utilaj minier Petroșani : 
cii lăcătuși din brigada lui Eugen Heintz montează scheletul metalic 
al culoarelor viitoarei benzi de transportat cărbune.

4 padini 30 bani

Evenimentele din Orientul 
Apropiat și din Vietnamul 
de sud.
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NOULUI VULCAN

Ing. Gheoighe ILIESCU 
director tehnic producție 

al Centralei cărbunelui Petroșani

In cuvintarea rostită la Plenara 
G.G. al P.C.R. din 16—17 decembrie 
1968, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
arătat că „o problemă principală a 
planului de stat pe anul 1969, de 
care depinde dezvoltarea economiei 
noastre naționale și care trebuie să 
ne preocupe permanent, este lărgirea 
bazei de materii prime, valorifica
rea mai bună și mai rațională a re
surselor materiale pe oare le a- 
vem".

Conștienți de necesitatea îndepli
nirii acestui deziderat de care de
pinde. într-o măsură considerabilă, 
eficiența economică, realizarea unor 
beneficii tot mai mari, factorii de 
răspundere au dezbătui pe larg în 
adunările generale ale organizațiilor 
de bază din unitățile Centralei, la 
conferințele municipală și județeană 
de partid din luna decembrie 1968, 
problemele ridicate de îmbunătăți
rea calității cărbunelui brut extras 
la minele din Valea Jiului.

In mod firesc, in cadrul progra
melor de lucru și planurilor M.T.O. 
— atit la nivelul Centralei cit și al 
exploatărilor miniere — un loc im
portant îl ocupă măsurile pentru re
ducerea continuă a conținutului de 
cenușă în cărbunele brut supus pre
parării.

In acest sens amintim principalele 
sarcini preconizate, pe lingă cele 
Ge și-au găsit aplicabilitatea pînă în 
prezent:

mentare a soluțiilor ce trebuie apli
cate.

Conducerea Centralei și conduce
rile exploatărilor miniere vor trebui 
să intensifice controlul pentru ale
gerea șistului vizibil și respectarea 
pușcării selective în abatajele came
ră, în scopul încadrării în normele 
interne planificate de cenușă.

O atenție deosebită se impune a 
fi acordată problemei podirii abata
jelor la exploatarea în felii a stra- 
telor 3 și 5. Urmărirea realizării mă
surilor privind podirea abatajelor, a- 
legerea șistului vizibil, pușcarea se
lectivă va trebui să constituie preo
cuparea permanentă a cadrelor in
ginerești și tehnice ale sectoarelor, 
a maiștrilor mineri, artificierilor, șe
filor de brigadă și schimb, a fiecă
rui muncitor în parte.

Analizînd rezultatele obținute in 
primele două luni ale anului în ceea 
ce privește conținutul de cenușă al

(Continuare in pag. a 3-a)

9 exploatarea selectivă a strate- 
îor cu intercalații groase de steril.

9 Abandonarea unor zone de ză- 
cămint cu frecvente deranjamente 
tectonice și continui exagerat de 
cenușă, în măsura în care aceasta 
nu influențează 
tului.

securitatea zăcămln-

extragerii selective 
15 din blocul II de 
8 și 9 Lupeni, 18 U- 
„paprică". unde gro- 

intercalatiei de steril depă-

Angajamente respectate
în mod exemplar

Angrenate în marea întrecere care 
a cuprins întregul popor — hotă- 
rît să întîmpine cum se cuvine cea 
de-a XXV-a aniversare a eliberării 
patriei noastre și al X-lea Congres 
al Partidului Comunist Român, co
lectivele tuturor întreprinderilor mu
nicipiului s-au mobilizat cu con
vingere și avînt, încă din primul 
trimestru al anului, în vederea rea-

lizării exemplare a sarcinilor de 
plan la toți indicatorii.

In rindurile ce urmează vom rela
ta aspectele centrale din munca co
lectivelor I.E.C. Paroșeni, F.F.A. „Vis- 
coza" Lupeni și 1.1.L. Petroșani, efortu
rile, căutările creatoare ale muncitori
lor, inginerilor și tehnicienilor pentru 
valorificarea rezervelor interne in sco
pul creșterii producției și a produc
tivității muncii, reducerii chcltuieli-

lor de producție care să permită, în 
final, obținerea unei eficiente econo
mico sporite.

Totodată vom reliefa în ce mă
sură s-a urmărit și s-a reușit să se 
îndeplinească principalele obiective 
ale întrecerii, subliniind in același 
timp factorii care au contribuit la 
realizările obținute în această pri
mă etapă de muncă a celui de-al 4-lea 
an al cincinalului actual.

Prlntrc constructorii Vulca
nului — șl mai vîrstnici și 
mal tineri — umblă zvonul că, 
la primul cofraj ol celui dinții 
bloc înălțat aici, a meșterit 
și dulgherul Nicolae Căplescu.

— Mi-am îndrăgit meseria 
de la început, imediat după 
venirea mea în aceste locuri 
și am căutat sa-i pătrund tai
nele... Nu mi-a fost greu, oa
menii in-au înconjurat cu dra
goste.

Ochii albaștri ai bărbatu
lui cu chipul brunet, asprit 
de trecerea anilor, însuflețesc 
brusc o lumină intensă :

— Mă uit în jur și văd cum 
crește orașul... Inițial, ridicam 
blocuri cu 3—4 etaje, acum 
înălțimea lor atinge 8—10 ni
vele... Intr-unui din ele e șl 
familia mea. Bucuria cea mai 
mare ? Că am putut forma — 
așa cum m-am priceput — zeci 
de dulgheri, străduindu-mă și 
dorind să fie mai 
mine.

Zi de 
de ani, 
Nicolae
fericit strădaniilor constructo
rilor noului Vulcan. Cu pasiu-

de măsură 
știe să fie 
CU ei, dar

buni decit

zi, de mai 
eforturile 
Căplescu se

bine de 22 
dulgherului 

alătură

1. E. C. PAROȘENI

Accent 
deosebit pe 

economisirea 
de combustibil

guranței în exploatare. In acest sens 
se poate remarca aportul ingineri
lor Ioan Guffi, Marin Moraru și 
Ioan Popescu, chimistului Constan
tin Ungureanu, maiștrilor Gheorghe 
Pena și Alfred Schmidt, muncitori
lor Ioan Dănășel, Nicolae Sfetcu, 
Francisc Kavary, Vasile Surdu și 
Eugen Stoica.

îndru- 
și spri- 
și sin- 
din a-

VISCOZA LUPENI

9 Aplicarea 
atit la stratele 
ia mina Vulcan, 
ricani, cit și la 
si mea 
șește 0,8 m.

9 Dirijarea lucrărilor de pregă
tire .pentru abatajele frontade din 
straiele subțiri, astfel incit să se 
evite trecerea abatajelor prin zone 
puternic faliate in care se află căr
bune cu mult steril, extrem de difi
cil, dacă nu imposibil de ales.

Mai pulem adăuga că pentru re
zolvarea aspectelor legale de modi
ficările intervenite in ultimul timp 
în procesul tehnologic al abatajelor 
frontale, cu influență nefavorabilă 
asupra calității cărbunelui brut, prin 
Instituitul de cercetări este în curs 
de elaborare un studiu de funda-

ne, perseverență șl o neobosi
tă tinerețe. Celor 27 de mun 
cltori pe care-i are în briga
dă le insuflă respect, încre
dere șl o nemărturisită admi
rație. Prin ce? Prin cumpă 
nlrea dreaptă a faptelor, prin 
simțul dreptății ce-1 caracte
rizează. Jumătățile 
li sînt străine. El 
prietenos, apropiat 
și aspru In nevoie,

— Intr-adevăr, nu trece ni 
clodată cu vederea lipsurile. 
Oamenii au ce învăța de la 
dînsul — se destăinuia mais
trul Dumitru Ciobescu, deu
năzi, Intervenția sa este tof 
deauna binevenită.

Brigada lui o o adevăral- 
familie. Operațiile de trasare 
a blocurilor, de glisare, co- 
frajele de calitate exemplară 
sînt doar clteva din roadele 
muncii acestui colectiv înche
gat, destoinic, în care sufletul 
veșnic tinăr al dulgherului 
Nicolae Căplescu se precipită 
fără odihnă...

T. M.

(după o corespondentă primită 
de la Iulian Iordache)

Decis să onoreze cu rezultate bu
ne și pe acest an înaltul titlu do- 
bîndit recent de întreprindere evi
dențiată pe ramură în întrecerea pe 
1968, colectivul de muncă al Între
prinderii Elcctrocentrale Paroșeni se 
prezintă cu un bilanț meritoriu după 
scurgerea primului trimestru. Fața 
de o cantitate de 5 000 MWh ener
gie electrică cît se prevede în an
gajament să se producă peste plan 
pe această perioadă s-a realizat un 
spor de 10 266 MWh, iar gigacalo- 
riile planificate la energie termică 
au fost îndeplinite în proporție de 
104,61 la sută. La producția globală 
s-a depășit angajamentul asumat cu 
I 558 000 lei, în timp ce plusurile 
înregistrate la producția marfă și 
producția marfă vîndută și încasată 
s-au ridicat la 8,02 respectiv 17,2 
procente.

Productivitatea muncii a crescut 
cu aproape 3 000 lei pe fiecare sa
lariat.

Credem că este semnificativ să 
arătăm că în acest răstimp s-au e- 
conomisit nu mai puțin de 1 108 
tone combustibil convențional la 
consumul specific pentru producția 
energiei electrice și 2 261 MWh la 
consumul propriu tehnologic. Ra- 
portînd aceste cifre la angajamen
tele luate în întrecere (300 tone 
combustibil convențional, respectiv 
200 MWh) se poate observa de la 
prima vedere că realizările întrec 
cu mult sarcinile care 
văzute.

De-a lungul acestui 
cadrul tuturor secțiilor
preocupări de însemnătate majoră 
privind îmbunătățirea activității e- 
conomice a centralei și mărirea si-

Toate 
obiectivele 
realizate

Filatorii lupeneni au înscris 
în palmaresul marii întreceri reali-

au fost pre-

trimestru, in 
s-au relevat

zări deosebite. Organizînd producția 
și munca pe baze științifice, folo
sind rezervele interne pentru creș
terea eficienței economice a între
prinderii, colectivul fabricii 
mat de organizația de partid 
jinit de organizația U.T.C. 
dicat a încheiat trimestrul I
cest an cu un bilanț bogat la toate 
obiectivele asumate în întrecere, 
Astfel, planul producției globale pe 
primul trimestru a fost îndeplinit în 
proporție de 101 la sută, cel al 
producției marfă de 101,4 la sută 
iar la producția marfă vîndută și 
încasată realizarea fiind de 105,4 la 
sulă.

Productivitatea muncii

A

înțelegere 
de colaborare 
între scriitorii 
romani și cei 

din II. D. 
Germană

CULTURAL

I.
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Vineri la amiază a fost semnată 
înțelegerea de colaborare pe anii 
1969—1970 între Uniunea scriitorilor 
din Republica Socialistă 
Uniunea scriitorilor din 
mană.

Documentul prevede, 
tele, organizarea de manifestări cul
turale reciproce, schimburi de infor
mații - și materiale documentare, vi
zite de scriitori, sprijinirea tradu
cerilor din literatura țărilor respec
tive.

© Dona Juana, apreciata 
piesă a dramaturgului Radu 
Stanca, poate fi vizionată 
sîmbătă și duminică pe sce
na Casei de cultură din Pe
troșani. Interpreți, actori ai 
Teatrului de stal „Valea Jiu
lui". Spectacolele încep la 
ora 19. Sîmbătă, spectacolul 
este urmat de o seară de 
dans și distracții dedicată 
cadrelor didactice.

România și 
R. D. Ger-

printre ai

9 Cercul „Prietenii Cărții" 
își dă întîlnire în sala biblio
tecii, azi, ora 18. Vor discuta 
despre scriitori, ooerel* și 
eroii

9 
sala

lor.

Duminică, ora 10. in 
bibliotecii se întîlnesc

ITINERAR
Șl MAI BINE GOSPODĂRIT OHAȘ

însuflețit de chemarea la întrecere 
lansată în Conferința organizației 
județene de partid Hunedoara, pre
cum- și de chemarea. Consiliului 
popular al orașulgi Lupeni, Consiliul 
popular al orașului Vulcan. îndru
mat de comitetul orășenesc de partid, 
avînd în permanență sprijinul cetă
țenilor, în frunte cu deputății, își 
propune să realizeze următoarele:

9 se vor preda. în termenele fixa
te toate obiectivele social-culturale 
prevăzute in planul det stat pe acest 
an, printre care căle 326 apartamen
te, complexul comercial din micro- 
raionul II, stația Trafo de 35 KV, 
căminul cu 300 locuri precum și 
lucrările tehnico-edilitare aierente;
9 printr-o mai bună organizare a 

activității pe șantiere, planul fizic 
la lucrările de investiții se va înde
plini pînă la 1 decembrie 1969. iar 
cel valoric pină I Ia 10 decembrie

Răspunsul Consiliului
popular al orașului Vulcan

Noi loturi de tractoare și alte 
mașini livrate la export

In cadru) unui contract de durată, 
întreprinderea de comerț exterior 
„Autotractor" a livrat în Iran un nou 
lot de 309 tractoare din tipurile 
U-650 și U-651 cu roți cu pneuri, 
precum și de tipul S-650. pe șenile. 
Alte peste 40 de tractoare au fost 
expediate în Ceylon. Grecia și Spa
nia. Un număr de 4 000 de semănă
tori pentru plante prăsitoare fac o- 
bieclul unui nou contract de export 
In Uniunea Sovietică, iar 1 000 de 
remorci basculante de tipul RM-4

vor fi livrate în Cuba.
La rîndul ei, întreprinderea „Teh- 

noimport" a perfectat noi tranzacții 
comerciale care prevăd, printre al
tele, exportul în Belgia, Franța, In
dia, Iran și Japonia, a peste 134 000 
de rulmenți. Aceștia se adaugă celor 
aproape 270 000 de rulmenți expediațl 
luna trecută în Austria, Bulgaria, 
Cehoslovacia, R.P.D. Coreeană, Da
nemarca, Polonia, Spania și Uniunea 

■Sovietică.

Recent, la Uzina de mașini elec
trice București, au intrat in fabrica
ție noi tipuri de motoare.

In fotografie, un nou prototip de 
mare putere în probe tehnologice.

(Foto Agerpres V. Rudan)

1969. Se vor urinări îndeaproape 
lucrările de construcții pe faze de 
lucru, astfel incit la predarea blocu
rilor și 
rile să 
bine".
• se

activității sectoarelor prestatoare de 
servicii către populație, prin între
ținerea în bune condițiuni a fondului 
locativ, folosirea la întreaga capaci
tate a instalațiilor și utilajelor din 
dotare ;

® lucrările de contribuție volun
tară în bani și in muncă se vor 
executa integral, pină la 1 octombrie 
1969 ;

® Consiliul popular va 
toți cetățenii, in frunte cu deputății, 
în vederea executării 
patriotică a unor lucrări gospodă
rești și de înfrumusețare, a căror 
valoare se va cifra la 112 lei pe cap 
de locuitor ;

© valoarea economiilor realizate 
prin acțiuni patriotice la lucrările 
finanțate de la buget va reprezenta 
15 la sută din totalul fondurilor ;

9 în vederea folosirii cît

a celorlalte obiective, lucră- 
obțină calificativul -foarte

va urmări îmbunătățirea

de agre-

organiza 
cel mai

mobiliza

prin muncă

plăcute a timpului liber al cetățenilor 
se vor amenaja prin muncă patrio
tică, cu sprijinul organizațiilor de 
masă și al întreprinderilor, urmă
toarele :

— parcul tineretului, amplasat 
între căminele nr. 1 și nr. 2 ce va 
avea o suprafață de 10 000 mp;

— repararea drumului turistic spre 
cabana Vulcan în lungime de 6 km ;

— amenajarea unui loc 
ment pe Valea Morișoara ;
• Consiliul popular va 

o amplă întrecere pentru
frumos cartier, bloc și stradă, acor- 
dîndu-se diplome șl mențiuni celor 
evidențiați. Această întrecere se va 
desfășura în două etape, în cinstea 
zilelor de 1 Mai și 23 August.

Consiliul popular, își exprimă con
vingerea că întregul potențial uman 
și material al orașului Vulcan, va fi 
mobilizat pentru îndeplinirea exem
plară a obiectivelor stabilite obținînd 
astfel succese cit mai mari în cin
stea aniversării a 40 de ani de la 
eroicele lupte ale minerilor din 
Lupeni, a celei de a 25-a aniversări 
a eliberării patriei, precum și 
celui de al X-lea Congres al P.G.R.

(Agerpres)

Două noi magistrale electrice 
sub tensiune

nr. 5 „E- 
pus sub
110 KV 

și stația 
KV din 

con

Constructorii întreprinderii 
leclromontaj' din Sibiu au 
tensiune linia electrică de 
Slatina—Drăgășani, precum 
de transformare de 110/20
Drăgășani. S-au creat astfel 
diții pentru alimentarea cu energic 
electrică a fabricii de talpă șl încăl
țăminte din cauciuc, aflată în con-

strucție in acest oraș.
O linie electrică de aceeași tensiu

ne a fost dată în funcțiune și în ju
dețul Dolj. Ea face legătura intre o- 
rașul Băilești și localitatea Basarabi, 
unde s-a construit și o statie de trans
formare. ce va deservi sistemul de 
irigații care în aurind va fi dat In 
funcțiune.

zero grade.

PENTRU
DE ORE:

URMĂTOARELE 24 
Vreme frumoasă, 

cu cer variabil. Temperatura 
aerului in ușoara creștere. 
Vint slab din sectorul sudic.

Ieri temperatura acrului 
Petroșani a înregistrat o va
loare minimă de plus 2 grade 
și o valoare maximă de plus 
7 grade. La Paring temperatu
ra aerului a variat între minus 
4 grade și

de săptămînă

amatorii de jocuri distracti
ve și filateliștii. Primii se vor 
amuza, iar ultimii vor schim
ba păreri și... timbre.

9 Muzeul Mineritului aș
teaptă ca de obicei vizita
tori între orele 8-20.

SPORTIV

• Mîine e Fiestă fotba
listică la Petroșani. Jiul joa
că din nou acasă, avlnd ca 
parteneră de joc pe Politeh
nica lași. Indiferent de tem
peratura atmosferică, la ora 
16,30, pe stadion, începe 
„torida caniculă tropicală", 
încălzirea spectatorilor se 
face de altfel încă la meciul 
din deschidere dintre echi
pele de tineret - rezerve ale 
celor două asociații.

9 Campionatul județean 
de fotbal începe ca de obi
cei duminică la ora 11 cu 
următoarele partide : Mine
rul Uricani - Parîngul Lo
nea ; Preparatorul Petrila - 
Autobuzul Brad ; Construc
torul Lupeni - I.G.C.L. Hu
nedoara.

9 In Valea Jiului fotbalul 
face casă bună cu schiul. In 
timp ce jos, de bine de rău 
e primăvară, sus la munte e 
iarnă în lege. Deci, pe sta
dioane fotbal, pe pîrtii schi. 
La Paring, întilnirea amicală 
la probe nordice dintre 
schiorii Școlii sportive Petro
șani și Școlii sportive Rîșnov. 
Pe pirtiile de la Straja, în
treceri dotate cu „Cupa E- 
nergia". Participă schiorii a- 
soclației organizatoare, iar 
ca invitați cei de la Spartac 
și Voința Petroșani și Mine
rul Lupeni.

• în fine, rugbiștii de la 
Știința Petroșani joacă aca
să. Deși pare un non sens, 
divizionarii A joacă cu Uni
versitatea Timișoara la ora 
9,30 pe stadionul din Lonea, 
deci, cum s-ar spune, în des
chidere la meciul de rugbi

(Continuare in pag. a 3-ai
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STEAGUL ROȘU

-X
25 de ani

de la
moartea lui

Un spectacol eveniment

DONA JUANA"
l)e-atîta 

bucurie •••

E tenbU a« sâ torni
tiparele oarecum seci ale unei cronici 
teatrele obișnuite, indiscutabilele 
virtuți ale unui spectacol — eveni
ment, așa rum, pe bună dreptate 
(și-n pofida absenței fluxului de pu
blic). poate fi definită ultima premieră 
a Teatrului de stal local — „Dona 
Juana' de Radu Stanca. De ce î 
Pentru că in notațiile pe marginea 
oricărui alt spectacol, șl nu numai 
ale stagiunii curente, nevoițl fiind, 
de cerințele unei cronici, să urmărim 
cumva punctele „de vîrf", „seifurile" 
desferecate meșteșugit, momentele 
nodale ..dezlegate" cu știință, ne 
Izbeam frecvent de „platoșa" micimii 
si puținătății acestora. Au fost de 
vină textele, regizorii, actorii ? Cine 
mai știe! Cert este că o atare 
cronică — in care să înlănțuim și să 
evidențiem fiecare reușită regizorală 
sau scenografică, pe care s-o punc
tăm cu enumerarea tuturor „brio“- 
urilor actoricești presărate pe acel 
curent interior care străbate perso
najele „Donei Juana" — este greu 
de realizat. Va 
rească această 
către altundeva 
(conving îndn-vă 
spectacolului), că pe un text care 
a pretins realizatorilor spectacolului 
tn aceeași măsură curaj și angajare 
totală, am văzut la Teatrul „Valea 
Jiului" o multitudine de momente 
de adevărată frumusețe, fugind cu 
o rapiditate filmică și lăsînd în 
urmâ-le doar parfumul unei armonii 
d-.-<ăx irșile și— neputința spectato
rilor de a reține in mod deosebit 
ceva. De aceea, nu putem acum de
talia (poale nici chiar rezuma) în

părea probabil nefi- 
tangentă1

dar,
după

' săgeată 
credeți-ne 
vizionarea
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Eram tare curios. Acum nu 
mai sini de loc... l-am văzul 
și pe englezi! L-am văzut, a- 
ături de publicul celor 4 săli 

arhiaglomerale, pe Tony Bol
ton, solistul obsedat de ritm, 
care revarsă — totuși — in 
clntecele sale multă dogoare 
lăuntrică. Am văzut-o (și n-aș 
putea spune că am admirat-o 
extaziat) și pe Christine E- 
vans, clnlăreafa barurilor din 
Wells, expunînd In fala pu
blicului și... sentimente, intr-un 
stil, e adevărat, foarte perso-
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trebuie 

Oricum I

de Radu Stanca
frfnturl ce ne-a plăcui mai mult din 
acest „lot* construit cu artă, care 
este spectacolul „Dona Juana" !

Dona Juana — după cum afirmă 
criticul Mihai Nadin — este o ferme
cătoare comedie tragică, poate dintre 
toate piesele lui Stanca, cea mai 
unitară, proporțională admirabil în 
țoale momentele sale. Dragostea, 
acest sentiment ca
re străbate întrea
ga creație a lui Ra
du Stanca și lea
gă și-n această pie
să pe toți eroii, îi 
determină să se a- 
propie curajoși de 
acea culme a ei
— „iubirea unică, 
de mai presus de 
oameni" — ca apoi 
să-i azvîrle în bra
țele surorii ei mai 
puternice — Moar
tea. Luplind inițial 
(sau mimînd lupta 
totuși sub
riul atracției) încon
tinuu pentru a 
nu ti, in nici un 
caz, unul învinsul 
celuilalt, Dona Ju
ana și Don Juan
— eroii centrali ai 
piesei — încep 
apoi să fie chinuiți 
de reciproca ne
încredere — drum 
care, fără ocolișuri, 
va duce înspre... 
Don Fernando — 
simbolul morții. Do
na Juana pune ră
mășag cu cavale-

limpezire, cap- 
raal mult parcă

însemnat claritate și 
tarea sălii făcindu-se 
în acele momente; și scenele înce
țoșatei gelozii dintre componentli 
cuplului secundar, Fiorela—Fiorelo, 
și gîndurile acelui care alege clipa 
cînd e cel mal puțin așteptat pentru 
a pune la încercări o mare răbdare 
— sînt limpezi,

impe-

să-l

rul în negru că il
va face să nu
se mai abată prin
preajma el, în-

ca, 
în-

Ruxandra Petru (Dona Juana) 
și Mihai Clita (Don Juan) in

tr-o scenă din spectacol

aici orgoliul, de

clare, Inteligibile. 
Și aceste virtuți 
conferă farmec 1 

Recunoaștem că, 
după versiunea
ieșeană televizată, 
nu vedeam atît 
motivarea cit și 
succesul montării 
petroșănene de ca
re ne ocupăm azi. 
Nu pentru că Bo
ris Olinescu (în Don 
Juan) s-ar fi dove
dit o personalitate 
de neatins, sau pen
tru că Sorin Lepa 
(Don Fernando) ar 
fi fost posesorul 
unei voci și expre
sivități inimitabile ! 
Poate n-aveam în
credere în... unele 
resurse 
locale ! Eroare și- 
scuze ! Alegere (de 
actori) nimerită — 
montare reușită...

Guvernați de a- 
dînci entuziasme. 
de crezul în a con
tribui cu toate 
forțele la constitui
rea unui adevărat 
act de cultură, cei 
cinci inlerpreți ai 
montării petroșăne- 
ne, amplifieîndu-și 
parcă mai mult ca 
oricînd energiile 
au știut să creadă 
în viitorul spec
tacolului. Și asta 
i-a ajutat conside
rabil să reușească 
tot ce și-au propus, 
să „mobileze" in
teligenta concep
ție regizorală și 
remarcabila viziune 
scenografică (Aurel 
Florea) cu un gust 
cea mai bună ca-

actoriceșli

Sini mari stelele bolții 
acuma, de s-allng, 
lumină 

leagă și mă ning.
Lumină cu

se
Lumină de

XANDRA PETRU o interpretă sen
sibilă, cu desljil de mult farmec, 
care știe să portretizeze nu numai 
cu simțire dar și cu un mare res
pect față de detaliu (neliniștea-l de 
nerecunoscut e lesnicios... recunos
cută — dovada talentului !).

ION ROXIN în rolul Fiorelo, al 
omului care lînjește după satul na
tal, după pace, tihnă, odihnă, pipă 
și... nevestică, a dat dovadă in afară 
de acea știută și deseori remarcată 
prestanță și frapantă eleganță a jo
cului, de multă intuiție, dăruire ro
lului și de ceea ce, de cele mai multe 
ori, se numește aplomb, în scenele 
de umor discret.

Don Fernando, hîdul, pentru care 
toți cei ce-au mișunat în jurul 
nunii de gheață" erau „fluturi" 

el fiindu-i sortitul 
Don

Do stele mari
în mine spre line

vin bălind...
...De-atila bucurie

c-o să-mi răsări cu chipul
Parcă-aș dori-n clepsidră

să stea în loc nisipul.

Să-mi 
îi rămas •••

Să-mi fi

Nervură
Răsucită

rămas măcar

de lacrimi

„ml-
1 erau „fluturi" mă- 
fiindu-i sortitul de 

1 Fernando — cel 
soartei cuplului 

cu inimi mici și 
FLORIN PLAUR 

interpretul potri-

șl arsă
Pe frunza inimii.
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Și .The Baloons" au avu! 
mult... aer. Care i-a inălfat ! 
Nu pentru că in .nacela" cu
noștințelor lor a fost prea 
mult Joc liber! Nu! Artiștii 
au nevoie de public, ca peștii 
-le apă. Și oricit ar li acest 
public de incomod, 
„cumpărat'. Cum ?
Baloanele' au găsit la noi in 

'ară, in aceste momente, un 
noblic pe gustul lor. Au gă
ti acel tineret, in special in 
irovincie, încă sub influenfo 
ritmului început cu atifia ani 
in urmă de Presley și Cclen- 
tano. Deci — mediu prielnic. 
Că la Paris, acum, n-ar fi a- 
vul succes — e clar, dar nu 
-o interesează asta! Indiferent 
■e gust, trecind peste faptul 

ră mie-mi
•\nca sau 

’ oghin, fie 
!es“ și Tom
’ ie Vartan și ei — 
randi, să recunoaștem că au- 
liindu-i pe Des Henly, rug
bistul ca trestia, pe Sean 
Mayes, pianistul pe arcuri, pe 
"ario Ferrari, ilalianul-en- 
glez, viitor picior și pe ba
teristul — jazzist, Barry Pike, 
n-am rămas nemulțumiți. Sint 
buni! Buni .meseriași', veseli 
și expansivi, demni de apre
ciat. Rezervele 
zerve, lafă de 
pentru noi. Eu 
rău I

Azi — cam

place, 
Anda 
doar 
Jones,

sd zicem, 
sau... Irina 
.The Beat- 
lui _ Sy/- 
Gianni Mo-

(cine n-are re- 
orice) le finem 
așa fac și nu-i

atît.
CRONICAR

i
I
• f f
♦ i
♦
i
4
i 
i
t

cearcă ulterior 
înșele pentru 
în final, să se
frățească cu ea, cu 
moartea, să-i dea 
lui Don Fernando 
„ceea ce i se cu
vine" ; Don Juan 
promite celui pe 
care, fot din ambi
ții deșarte, îl vede 
dinainte învins, 
sabia sa celebră, 
soarta însă... De
ipocrizia, ambițiile nemăsurate, înver
șunarea în dragoste își află „cana
lizarea" în nici un caz înspre supre
ma fericire căutată intens.

Cum a pulul fi realizat acest bun 
spectacol ?

In primul rind, credem, că prin- 
tr-o înțelegere profundă a textului 
și a autorului, mai exact a* spiritului 
intim al acestui dificil autor — re
gizor și nu a... circumstanțelor. Și
— existînd această înțelegere, pen
tru care meritele Iui MARCEL ȘOMA 
semnatarul regiei, sînt
— s-a ajuns la marea 
acea atît de necesară 
spectacolului, in care 
riior se confundă cu ușurința 
tribut 
doar 
succesului.
și semiîntunericul, și negurile, și... lu
minile întrepătrunse sau „retezate" au

ce 
din

considerabile 
claritate, la 

limpezime a 
jocul acto- 

i — a- 
se revarsă oricînd 
bucuria virtualității 

Chiar și obscurul,
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i 
i
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și-un „lustru" 
litate.

Dona Juana 
ță", cea care a spus tuturor răspicat 
„NU 1", netemindu-se că dragostea 
o dală respinsă se va întoarce răzbu
nătoare asupra-i, dar și cea căreia i 
se pare apoi că a fost „o marmură 
rece și deșartă" — a găsit în RU-

.minunea de ghea-

runți, doar 
neînlăturat, 
care „trage ițele" 
de mari cuceritori 
reci — a aflat în 
distribuirea ideală, 
vlt care a reușit cu pregnanță să-și 
Impună distincția unui joc caracteri
zat prin mare profunzime, rolul 
permițîndu-i să desfășoare o destul 
de variată gamă de modalități acto
ricești. Și reușita e totală !

Am văzul „Dona Juana" in... „două 
reprize". Pentru cele două interprete 
ale Fiorelei. „începutul" a aparținut 
VIOLETEI BERBIUC, la reluare (după 
o săptămînă) a apărut, mai precis a 
redebutat pe scena petroșăneană, 
după o absență de doi ani, CARMEN 
HANCEAREC — ROXIN. Rolul deloc 
facil a avut rezolvări nu întrutolul 
diferite, cuminți, ambele interprete 
schlțînd destul de notabil conturul 
eroinei. Carmen Hancearec totuși ne-a 
părut c-a lucrat mai cu migală asu
pra acestui rol, Fiorela ei fiind rodul 
unul studiu mai intens, o „construc
ție" ingenios lucrată.

In sfîrșit, rolul Iui Don Juan, 
irezistibilul cavaler care a răpit li
niștea sufletească a sule de femei, 
a fost interpretat de MIHAI CLITA. 
Posesor al unor frumoase calități 
actoricești, Mihai Clita a nuanțat 
suficient de convingător traiectoria 
tragică a eroului lui Radu Stanca, 
reliefîndn-I și conferindu-i măreție.

E adevărat, toți interpreții, atunci 
cînd spectacolul' este o reușită de
plină, sînt „la înălțime". Și așa este
— toți au mari, poate egale virtuți, 
și dacă nu despre toți am putut să 
vorbim în acest articol cu aceleași 
calificative... 
vațl !

In concluzie 
fără concluzii, 
lot ce-am spus
— Dona Juana 
să montare a Teatrului de stat „Valea 
Jiului" din stagiunea actuală (de 
pină acum, firește).

Viorel TEODORESCU

Fire de
€? Poanta ciobanului care a 

păcălit satul n-a fost gus
tată decît de... lup.

@ Dacă în tinerețe iubești 
prea cu foc, la bătrînețe 
te alegi cu tăciuni.

® Am luat o bătaie zdravă
nă în copilărie și doar 
n-am făcut nu știu ce. la 
un simplu... foc de paie !

«

Traian MILLER

singurii vino-

nu s-ar putea 
în vedere că

(oare 
avînd 
sînf tot... conchideri?) 
este cea mai valoroa-

nisip
Cel mai nepoftit musafir 
este moartea. Aș lăsa po
litețea la o parte numai 
s-o pot da afară.
Nu știu de ce, de fiecare 
dată cînd fac piața în 
locul soției îmi amintesc 
de Capitoliu.

Mircea MUNTEANU

Poșta literară
CORVIN ALEXE: Printre acorduri eseniene 

sl nt și pulsații personale promițătoare, mai ales 
în poezia „Dor". Evitați cuvintele bătătorite, lip
site de expresivitate : „visul capătă contur"*, 
„stelele ne trimit o rază", „înălțimi de azur' 
etc. și căutați să surprindeți stările sufletești 
adinei, tulburătoare, capabile să genereze poe
zia.

C. DOREL: „De ziua ta" este o lucrare ani
mată de cele mai nobile sentimente Insă care nu 
Întrunește condițiile publicării. Cititi multă poe
zie și... nu uitați să vă însușiți și normele or
tografice curente.

PURCARU ION :
cum v-ați denumit
ne face să întrezărim deocamdată nici un 
de poezie.

„Crc-atia proprie in versuri*, 
încercarea de versificație, nu

OCTAV BANCILA
Comemorăm zilele acestea 

un sfert de secol de Io 
moartea marelui pictor Oc- 
tav Băncilă, cel care a adus 
in arta plastică românească 
lumea oropsițllor cu frămân
tările și speranțele sole.

Octav Băncilă s-a născut 
la 7 ianuarie 1872 in orașul 
Botoșani. Rămas orfan din pri
mii ani de vioțâ, este crescut 
in casa surorii sole, scriitoa
rea Sofia Nădejde, unde 
copilul sfios și aplecat asu
pra desenului va fi încon
jurat de dragoste și înțele
gere. După absolvirea Șco
lii de arte frumoase din lași, 
obține o bursă de studii șl 
pleacă în Italia și Franța. 
Se stabilește însă pentru 
cîțivo ani în capitala Bava- 
rîei, unde se înscrie la Aca
demia de arte. La Munchen, 
Octav Băncilă frecventează 
cercurile artistice, se famili
arizează cu noile curente din 
arta europeană și încearcă 
să-și formeze o personalitate 
pregnontă. Reîntors în lași, 
după trei ani de absență, 
Băncilă se așează în fața 
șevaletului cu toată impetu
ozitatea și dorința de a se 
remarca, specifice tinereții. 
Prima expoziție personală, 
deschisă în anul 1900 este 
revelatoare pentru poten- 

acestui tînăr de 
de ani, al cărui ta

lent viguros își mai caută 
. incă stilul specific de expri

mare. Urmează alte și alte 
expoziții urmărite elogios de 
presă și oamenii de artă ai 
vremii dar neonorate de cîș- 
tiguri materiale. Pictorul, cu 
posibilități bănești restrinse 
este nevoit la un moment dat 
să accepte postul de profe
sor de caligrafie la diverse 
școli din lași.

Atent la frămîntările tim
pului său, Băncilă se ridică 
alături de alți artiști, împo
triva masacrului sîngeros din 
timpul răscoalelor țărănești 
de la 1907. Artistul merge 
prin sate, urmărește chipuri 
de țărani, adunînd nenumă
rate schițe pe care le va fo
losi în tablourile sale. Este 
clasic tabloul său întitulat 
„1907" în care pictorul sur
prinde, într-o compoziție de 
un tragism nestăpînit, orori
le masacrului dar și îndîrji- 
rea pe care a dovedit-o ță
rănimea răsculată.

Viața de zi cu zi a țăranu
lui va fi surprinsă de pictor

în multe pînze care redau 
înfrățirea omului cu natura, 
munca omului de la țară cu 
tot pitorescul dar și cu greută
țile ei. Sint semnificative in 
această ordine de idei ta 
blourile 
mineoța la sapă", 
să", „Cosoșul", „Pîinea noas 
trâ", ,.Cina" etc.

Dor pictorul urmărește cu 
aceeași înțelegere și viața 
muncitorilor, in pînze ca 
„întrunirea", „La nicovală". 
..Cizmarul" ș.a., ocolind re
torismul și adincind caracte 
re memorabile.

Urmărind arta sa, Gala 
Golaction scria în 1914 că 
„...o notă specială, dureroa
să și revoluționară strigă în 
pinzele lui" salutînd în Băn
cile „pe artistul îndrăgostit 
de cei buni, de cei mal ne
dreptățiți dintre noi".

In 1916 pictorul este nu
mit profesor la Școala de 
belle arte din lași unde va 
funcționo, la clasa de pic
tură, pină în 1937 cînd se va 
retrage la pensie. Intr-o foa
ie de caiet datată „Octom
brie 1929" și intitulată „La 
Lupeni, liniște" pictorul schi
țează o vale presărată cu 
cruci și silueta unei santine
le. Schița dovedește că gre
va de la Lupeni a avut eco
uri in sufletul pictorului atît 
de aplecat suferințele
celor mulțf

Totuși, după primul răz
boi mondial, în creația lui 
Băncilă se așterne o undă 
de oboseală, constînd în ne- 
finisorea unor pînze, în es
tompat ea combativității etc.

Băncilă a folosit o tehni
că variată, de la pasta den
să. aplicată cu cuțitul, la to
nurile liniștite, calme, după 
cum cerea subiectul surprins 
pe pînzo. El „vede natura în 
pete de culoare și în vibra
ții de lumină sub liniile ei 
cele mai largi, mai sinteti
ce, moi expresive", spunea 
Tonitza, surprinzînd modalita
tea de expresie specifică pic
torului moldovean. Și tot To- 
nltza afirma, încă în 1919 
că „Băncilă rămîne, pentru 
toți cei ce știu să se dez
brace de prejudecăți în fa
ța operei de artă și a artis
tului, unul dintre cei mai 
mari maeștri români, a că
rui glorie, solid cimentată, 
nu va putea fi clintită...".

.Semănătorul”, „Di- 
,Spre ca-

C. Pascu

CARTL'RAREASA
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Dacă, pe parcursul anilor, 

ne-am obișnuit cu o anume 
manieră, un anume limbaj de 
exprimare în fotografiere al 
membrilor 
din Lupeni, 
chlsă zilele 
lejuiește o 
constatare în < 
dilectla vădită 
punerea de forme, geometri- 
zarea (uneori exagerată) spa
tiilor alb și negru surprind 
neaparat unghiuri de umbră 
și lumină care se închid și se 
deschid la nevoie pentru con
turarea cit mai fidelă a temei 
— au caracterizat în mare 
majoritate expozițiile prece
dente. Cea actuală se pare a 
fi o abatere de la această re
gulă, evidențiindu-se prinlr-un 
dinamism optimist In ceea ce 
privește dezbaterea temelor și 
plasarea omului în mai toate 
ipostazele imortalizate de a"'- 
ralul de luat vederi. Obi 
vul fotografic s-a dovedit, și

cercului de 
expoziția 

trecute 
cu totul 

acest sens, 
pentru

foto 
des- 
pri- 
altă 
Pre- 

com-

de această dată ingenios pur
tat În efervescenta cotidiană, 
selectînd cadre de o Impresio
nantă autenticitate șl (consem
năm și de data aceasta cu plă
cere), în multe dintre cazuri, 
de certă valoare artistică.

Se pot întîlni în această

portretistice care permit să se 
întrevadă că acest gen, atît de 
neglijat pină acum în cadrul 
cercului, oferă teren prielnic 
de investigare pentru o bună 
parte din membri. Expoziția 
întrunește toate lucrările caro 
vor reprezenta cercul din Lu-

în acest scop, nici să stabilim 
o ierarhie în tehnica 
țiilor. Dorim doar să notăm, 
că în lucrările lui S. Fissgus 
(Liniște, Stină singuratică, 
Umbre) am reînlîlnit poezia 
liniștitoare și în același timp 
și subtila a peisajului nostru

execu-

Fotoamatorii din Lupeni
ÎN PRAGUL UNEI PRESTIGIOASE COMPETIȚII
expoziție instantanee care au 
ceva de spus dincolo de as
pectul efemer al gestului, In 
aparență obișnuit în tabloul 
diurn compoziții care contu
rează cu 
talitatea 
contextul 
noi și cîteva interesante studii

măiestrie monumen- 
muncii omului în 

construcției vieții

treia e- 
tară re

cele ce

penl la faza județeană (15. 
IV. a.c.) a celei dc-a 
di Iii a concursului pe 
zervat amatorilor.

Nu intenționăm, în
urmează, să ne oprim asupra 
celor mai reușite lucrări din 
expoziție, această dificila se
lecție o va face juriul format

montan, cu care nc-am obișnuit 
din lucrările anterioare ale 
autorului. In lucrările (Iniile 
nice, I umină și umbră, Cui
bul luminii, Plinea industriei), 
semnale de /. Tellmann, c- 
fectul plastic predomină, în 
mod fericit, in exprimarea te
niei, împrumutînd lucrurilor

un pronunțai stil propriu care 
solicită din partea vizitatoru
lui o apreciabilă doză de e- 
fect. Studiile portretistice (Pro
fil, Un zîmbel) par să caracte
rizeze sensul preocupărilor din 
ultima perioadă ale luiA. Ha- 
\ ârneanu, lucrări realizate cu 
mult simt artistic și o nețăr
murită dragoste pentru 
musețea chipului 
numentalitatea 
Uzate de 1. 
tile de fier 
t alică) este 
punătoare. 
fantezie din 
Acuratețea 
în lucrările 
(Poveste de 
rafinamentul 
din compozițiile lui I. Bocșa 
rotunjesc în mod p'ăcut sfera 
artistică a lucrărilor expozi
ției. din care dorim să reîntil- 
nim Ht mai multe în fazele 
următoare alo concursului.

Tibeiiu KARFATIAN

fru-
Mo-
rea- 

(Pnr-

uman, 
lucrărilor 

Atghirescu 
'68, Broderie me- 
de-a dreptul îm- 
tălmăcind multă 
partea autorului, 

execuției tehnice 
lui .A. Ardeleana 
iarnă) precum șl 
în ingeniozitate
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(Urmate din pag. 11

tărbunelul brut extras se constată. 
V mele exploatări, o îmbnnMfitire 
• nclivilSții în această direcție Asl- 
f<1 ’-i minele Lonea, Dilin. Vulcan
pi ' tpenl s-a realizat o rediu 're a 
conținutului de cenușă oscilînd în
tre 0.1 șl 0,9 puncte fală do reali- 
xfirile anului 1968. Se remarcă în
deosebi. colectivul minei Lupeni oa
re, pe baza unei analize detaliate a 
deficientelor existențe în anul tre
cut a stabilit măsuri corespunzâ- 
teșTo și le aplică din ce în re moi 
consecvent. Ca urmare a acestui fapt, 
conținutul de cenușă al cărbunelui 
brut de nici prezintă o vizibilă ten
dință de reducere începînd din luna 
Ianuarie a anului in curs. Astfel. în 
prima decadă a lunii martie, conți
nutul de cenușă a fost ar 3.7 puncte 
mai scăkut față de realizările anului 
1568

E necesar să arătăm că în prima 
decadă a lunii martie a. c.. ca ur
mare a intensificării Dreocupării pc 
această linie, și la exploatările mi
niere Lonea. Dîlja și Vulcan conți
nutul de renusă al cărbunelui brut 
extras s-a îmbunătățit substanțial, 
chiar fată de realizările primelor 
două luni ale anului curent

fn ceea ce privește celelalte ex
ploatări miniere, care pînă în pre
zent nu au reușit să obțină rezul
tate corespunzătoare privind îmbu
nătățirea calității cărbunelui braț 
extras este necesar ca factorii care 
tini direct răspunzători de calitate 
tâ analizeze cauzele și să treacă ne-

AN6AJAMENTE 
RESPECTATE 

ÎN MOD 
EXEMPLAR

(Urmare din pag. 1) 

prindere a crescut cu 125 lei/sala- 
iiat. S-a produs în această etapă cu 
2.5 tone mai multe fire de mătase 
decît prevedea planul (angajament 
în întrecere anual 2 tone). în timp ce 
5a sul fură de carbon depășirea de plan 
se ridică la 8,7 tone (angajament tri
mestrul 1 3.6 tone).

De remarcat îmbunătățirea indice
lui de calitate: fată de 68 la sută 
cit era prevăzut pentru fire de ca
tegoria A. s-a obtinut o realizare de 
69,6 la sută.

La realizările remarcabile obținu
te de harnicul colectiv al F.F.A. 
„Viscoza" au contribuit în mod deo
sebit secțiile preparatie chimică 
si filatură. Dintre oamenii destoi
nici ai secțiilor care s-au situat în 
fruntea acțiunilor întreprinse pentru 
realizarea sarcinilor sporite de plan 
și a angajamentelor de întrecere 
menționăm pe operatorii chimiștl 
Petru Tascău și Nicolae Ștelan, din 
secția sulfură de carbon, Nicolae 
Sirbu $i loan Condoiu din secția 
preparajie chimică, Aron Fencea, 
Jlie Maria, Maria Draghici, Florea 
Romanescu din secția filatură, pe 
răsucitorii și bobinatorii Eugenia 
Damian, Ana Banfa, Florica Nistor, 
Moria Maier, Maria Vlădulescu, Lu- 
erejia Bălosu, precum și pe ajutorii 
de maiștri Amalia Turloi și Ioana 
Mesaros din secția finisaj-textil.

I. I. L. PETROȘANI

Depășiri 
substanțiale 
la producția 

globală 
și pe sortimente

Întregul colectiv al întreprinderii 
de industrie locală Petroșani e mun
cit cu spor In primele trei luni ale 
acestui an. Dovadă — substanțialele 
depășiri realizate la indicatorii de 
plan ■■ cu 4.8 la sulă la producția 
plobală șj 8,3 la sută la producția 
marfă. Angajamentele asumate pe 
primul trimestru au fost întrecute la 
producția globală cu 313 000 lei. la 
producție marfă cu 156 000 lei. mo
bilă cu 932 000 lei, binale, băuturi ră
coritoare, vată.

De remarcat faptul efi I.I.L. a rea
lizat planul atlt pe ramuri — meta- 
turgir.i, materiale de construcții, 
Bemn. textile, confecții alimentară 
— cit șl pe sortimente, producînd 
peste plan 85 canapele Dinam. 75 
garnituri bucătărie, 217 dormeze și 
somiere, mobilier divers în v Vioare 
de 137 000 lei.

De menționat că toate spor-.irite de 
producție au avut desfacerea asigu- 

Intirrial la aplicarea măsurilor sta
bilite. Acest lucru se impune, in pri
mul rind, la minele Uricani, Paro
șeni și Aninoasa unde conținutul 
de cenușă ol cărbunelui brut se men
ține în continuare la un nivel neco- 
respunzător.

Astfel, pc lingă măsurile general 
valabile pentru toate exploatările — 
in bună parte reieșite de mai sus 
— la aceste mine se impune urgen
tarea prelucrării cu întreg persona
lul a instrucțiunilor referitoare la 
încadrarea in norma internă de ce
nușă. Pe primul plan vor trebui să 
stea sarcinile specifice unității eco
nomice. Este necesar ca personalul 
tehnic al sectoarelor și exploatărilor 
să organizeze un control riguros a- 
supra respectării măsurilor preconi
zate.

La mina Uricani se va insista mai 
ales asupra alegorii sterilului în pro
porție de 50 iu sută din intercalați! 
și depozitării acestuia în abatajele 
cameră din straiele 17 și 18. Iar în 
caz că se constată cazuri de neres- 
peclare a acestor prevederi din par
tea șefilor de brigadă șl de schimb, 
aceștia să fie trași la răspundere. 
Conducerea minei Uricani, în baza 
studiului întocmit de U.P.C.M.H.. va 
trebui să analizeze posibilitatea ex
ploatării separate a straielor 17 și 
18 cu abataje frontale și în alte 
blocuri decît cel cu numărul V/l.

Exploatarea minieră Paroșeni tre
buie să acorde o atenție sporită e- 
xccutării lucrărilor de pregătire din 
straiele 15 și 18 în așa fel încîl să 
se creeze posibilitatea de a depozita 
sterilul în nișe laterale, eliminind 
amestecarea acestuia cu cărbunele 
extras.

In cadrul minei Aninoasa est:1 ne
cesar să se manifeste mai activ preo
cuparea pentru exploatarea selectivă 
a stratului 15 din blocul II, secto
rul ni.

Rezultatele obținute de către o 
bună parte a unităților din cadrul 
Centralei Cărbunelui Petroșani. în 
special în decada înlîi a lunii mar
tie. arată că există posibilități de a 
reduce conținutul de cenușă al căr
bunelui brut extras. Pentru aceasta, 
însă, se impune urmărirea cu per
severență, în continuare, a aplicării 
măsurilor ce vizează îmbunătățirea 
calității, permanentizarea și extinde
rea experienței cîștigate de colecti
vele miniere.

Despre felul în care sectoarele
I. G.L. din localitățile Văii Jiului se 
preocupă de întreținerea fondului 
de locuințe, aprovizionarea cu 
apă caldă a apartamentelor, func
ționarea lifturilor și alte prestații 
de care depinde mulțumirea sau ne
mulțumirea locatarilor, sosesc zilnic 
Ia redacție numeroase scrisori. Une
le din ele sînt laudative, altele 
dimpotrivă. Primele le-am înserat și 
le înserăm cu plăcere în coloanele 
ziarului.

Deși măsura de a repara unele lo
cuințe din cartierul Ștefan — ora
șul Lupeni — a venit în urma unul 
semnal apărut în ziar, a surprins plă
cut operativitatea -cu care au înce
put lucrările. De altfel, s-a și scris 
pozitiv despre acest fapt. Pozitiv 
este și faptul că paralel cu revi
zia generală a ascensorului de la 
blocul F5 din Vulcan, care nu func
ționa de multă vreme, s-au exe
cutat zugrăveli și vopsiri.

In numărul mare al scrisorilor 
privind activitatea sectoarelor I.G.L., 
predomină însă aspectele negative. 
Fără îndoială că nu se poate mă
sura activitatea I.G.L. prin aceste 
scrisori. Dorința unanimă este să nu 
existe însă nici o reclamalie. Dacă 
totuși există, acest fapt arată că 
încă nu s-a făcut lotul în această 
direcție. Redăm spicuiri din cîte- 
va scrisori sosite recent la redac
ție prin care sînt semnalate uncie 
deficiențe în activitatea sectoarelor
J. G.L.

Cu jumătăți 
de măsură

„Se împlinește un an de cînd sa- 
lariațl ai sectorului I.G.L. Lupeni 

Obiectivele principale care au stat 
în atenția echipelor dc control ob
ștesc cc-șl desfășoară activitatea în 
orașul Petrila au constat In îmbu
nătățirea aprovizionării populației 
și creșterea nivelului calitativ al 
deservirii dc către unitățile comer
ciale. Acestea au fost de altfel și 
subiectele în jurul cărora s-au des
fășurat discuțiile la recenta cons
fătuire cu consumatorii organizată 
do Consiliul municipal al sindicale
lor, la caro nu fost invitate și con
ducerile color două organizații co
merciale locale, precum si a T.A.P.L, 
șl C.L.F.

Din informările prezentate de Ion 
Stanciu și Șfc/an Andrei, responsa
bili ai echipelor do control obștesc 
din cadrul sindicatului minier Petri- 
la. precum șl din cuvînlul n nume
roși cetățeni, printre care Aurel 
Brînduș, Adalbert Mothe, Mi hal Se- 
rcanu, Carol Bertoli, Petru Ors, Ana 
Cnslea, Aurel Popa si alții, a reieșit 
că, deși rețeaua comercială a cunos
cut în ultimul timp o dezvoltare 
substanțială, înfllnțlndu-se noi uni
tăți corespunzătoare, aprovizionate 
abundent cu mărfuri, pe alocuri se 
manifestă unele neajunsuri caro au 
fost, în repetate rînduri. semnalate 
conducerilor unităților comerciale, 
dar pentru înlăturarea cărora nu 
s-au luat măsuri ollciente. Astfel,

AVANCRONICA FOTBALISTICA
matematice
In teoria
siguranței

B V. GNFDENKO

I. K. BELEAEV

A. D. SOLOVIEV

Lucrarea urmărește să 
zinte 
ale 
să 
gale de problemele speciale, 
pornind de la observația că 
statistica matematică prezintă 
cadrul cel mai natural pen
tru fundamentarea riguroasă a 
acestei teorii.

Lucrarea este foarte impor
tantă în munca de documen
tare, cercetare și aplicare în 

a matematicii, fiind 
primele lucrări care a- 
literalura științifică de 
consacrată acestui

pre- 
bazele matematice 

teoriei siguranței, fără 
dezvolte aspectele le-

practică 
printre 
par în 
la noi. 
meniu.

Lucrarea este destinată 
tematicienilor. inginerilor, 
denților care se profilează în 
domeniul aplicațiilor matema
tice, economiștilor planifica
tori. statisticienilor etc.

do-

ma- 
stu-

Pe marginea unor sesizări sosite la redacție

Ritmul de melc să fie oare caracteristic
activității

au adus țigle pentru repararea aco
perișului blocului în care locuim. 
Țiglele au fost depozitate fn po
dul blocului șl acolo stau și acum. 
Am sesizat noi, în repetate rînduri, 
I.G.L.-ul cum că apa provenită din 
topirea zăpezii și ploi ne deterio
rează apartamentele, mobila, dar to
tul a fost zadarnic. Așa cum noi 
ne facem conștiincios datoria, achl- 
tfnd la timp obligațiile de chiriași, 
cerem ca și I.G.L. să și-o facă.

Semnează un grup de locatori din 
blocul 29, scara II, strada Tudor 
Vladimirescu, orașul Lupeni. După 
cum se vede din sesizare, a plouat 
cu reclamații la I.G.L., iar de la 
I.G.L a... plouat cu promisiuni. In 
apartamente continuă însă să plouă 
cu... apă. Și toate acestea pentru că 
s-a făcut lucru nici pe jumătate. 
Soluția? Repararea acoperișului cît 
mai rc-pede cu putință și ploaia se 
va opri la toate nivelele.

Printre blocurile vechi din orașul 
Petrila este și cel cu nr. 79 de pe 
strada Republicii. Avind intenția sa
lutară de al înnoi, sectorul I.G.L. 
Petrila a început, acum doi ani, să 
schimbe ușile și geamurile blocu
lui. Subliniem încă o dală: lucră- 

în restaurantul Transilvania, cură
țenia localului lasă de dorit. Deși 
clădirea în rare funcționează res
taurantul este încă In termenul de 
garanție, na pare Învechită ; femeile 
de serviciu deservesc consumatorii 
în locul barmanelor ; ospătarii comit

Pentru o mai bună
aprovizionare și deservire 

a populației din Petrila
grave abateri de la normele comer
ciale, între care deservirea consuma
torilor serviți In stare de ebrietate. 
Restaurantul nu are fc|e do masă 
decît la zile mari. Deși aici ar pu
tea fi amenajat un local intim, care 
prinlr-o decoraiio aleasă să oblige 
la o ținută corespunzătoare, aceas
ta nu se face.

Unele neajunsuri se manifestă șl 
în unitățile O.C.L. Alimentara. Ca-

Se vor sări
Poale l Posibilități există. Și încă 

cite! Acum, cînd parcă mai mult 
ca oricînd, toate echipele noastre de 
A joacă cu un dinamism, 
zicem impropriu
— dar oricum **•— surprinzător, ne-a- 
șteplăm la oride.

U.T.A. va putea „sări", la Tg. Mu
reș, peste obișnuitul... penalii nera
tat al lui Siko ? Steaua va reuși să 
părăsească terenul lut Anca, Uifă- 
leanu și-al „nemilosului" Oprea, lu
minoasă sau... eclipsată ? Cei ce-au 
oferit în acest sezon cartierului ce
feriștilor din Grant atilea răscoliri 
de fericire, rapidiștii, vor repeta 
„isprava" lui Cirjan la Arad ? Oră- 
denii Kun, și Tomeș, și liceanul 
Baumgartner vor putea să-i convin
gă pe bucureșteni că de-acolo, de 
pe Crișuri, se „trage'fotbalul româ
nesc? Dar oltenii, ultimii detronați 
de pe-un loc invidiat, ce „remiză" 
și-or fi pus în gînd să aducă din 
„capitala" petrolului ?

Continuă, deci asaltul fruntașilor 
asupra celor „din spate".

Ce credem noi că va fi mîine ? 
Ne așteptăm ca... 1 a Tirgu Mureș, 
Bone să se mulțumească cu-n egal. 
E destul pentru pretențiile unei e- 
clripe în declin. Poate U.T.A. să cîș
tige? Da. Dar.e capabilă și să... re
ducă la trei puncte diferența ce-0 
desparte de Dinamo.

să nu-i
.soccerului" nostru

i

Oră de fizică în 
laboratorul Liceu
lui din Vulcan. 
Foto :

A. HAVIRNEANU

sectoarelor
rile au început acum doi ani. Nici 
pînă în prezent, însă, ele nu au 
fost terminate. Ar mai fi necesare 
tencuieli și zugrăveli precum și re
pararea tavanului care pe unele por
țiuni stă gata să cadă, ca un aba
taj sub presiune.

Sesizarea de mai sus, care de
notă că și la sectorul I.G.L. Pelri- 
la se practică efectuarea lucrului 
pe jumătate, a (ost făcută redacției 
dc tovarășul Grigore Șiler la cere
rea locatarilor.

Se cam scaldă 
în... apa caldă
Alte sesizări se referă la apă și 

instalațiile sanitare.
Locuiesc în apartamentul nr. 20 

din blocul Dl, strada 1 Mai din U- 
ricani — ne relatează Veronica Be- 
reș. Din luna august, anul trecut, 
de cînd ne-am mutat în noua lo
cuință, nu a fost încă rezolvată pro
blema aprovizionării cu apă caldă. 
Apa rece, deși o primim doar 2—3 
ore pe zi, între 6 șl 9 dimineața, 
ne-am obișnuit cu acest program șl 

lltAlea pîlnll lasă mult do dorii. în 
ziua de 15 mărfi', spre H»mplv, 
au fost puse in vinzare c< «< I 200 
kg pline necoaptă suficient din mu
za miei întreruperi do mro-nl Desi
gur, secția do distribuire n < . ■ rqici 
electrice poartă o mare r. -nunde- 

re pentru greutățile ce le provoacă 
prin astfel de întreruperi, ncanun- 
țate la timp, dar aceasta nu îndrep
tățește comerțul să pună în vîn- 
zare produse degradate.

în repetate rînduri, depozitele 
I.C.R.M. și LC.R.T.I. care asigură a- 
provizionarea directă a magazinelor 
din Petrila, nu onorează comenzile 
lansate de aceste magazine, nu res
pectă termenele de livrare. Comanda

obstacole ?
...Viorel Maleianu ne spunea, du

minică, că ei, progresiștii, nici nu 
se gîndesc c-ar putea „pica". Cred 
că și-un orădean la fel mi-ar fi 
spus. Totuși — 1.

...Meciul din „familie" de la Bucu
rești va da cîștig de cauză, firește, 
fraților mai „mari". Nu, nu va fi 
scor, mai există și... compasiune I

...Pe litoral, echipa lui Mlădiu va 
încerca să renască. Cred că e cel 
mai dificil de pronosticat meci. Să-l 
zicem

...La
însă — I, X, poate... 2!
Cluj — cam la fel. „Șepcile

A

In „C“ și printre „județene
In fiecare luni dimineața, cind 

Știința Petroșani joacă duminica 
„afară", ne-am obișnuit să „aflăm" 
același invariabil meci egal. Un sin
cer bravo studenților mineri, pen
tru dăruirea cu care abordează fie
care meci! De aceea privim acum 
cu încredere și meciul lor de la 
Turda. Arieșul nu mai e echipa lui 
Băluțiu, Suciu și Huszar de altădată. 
E o echipă care, totuși, permite 
fie „ciupită" de cile un punct, 
chiar dacă nu permite... elevii 
Irimie, în frunte cu Răsădeanu, 
Bălăneanu, Știr și Pănescu, știu 
joace decis pentru intrarea în B.

în frumosul orășel bănățean, Ia 
Lugoj, minerii lupeneni vor căuta... 
urma punctului pierdut în tur. Pe 
atunci, Voința Lugoj era lider. Ve
nise la Lupeni să cîștige. Și-a obți
nut un scor alb. Acum, lupenenii 
țintesc repetarea rezultatului. 11 pot 
obține? Poate da, poate nu!

Dintre echipele noastre județene,

să
Și 

lui 
cu 
să

r

I I T I N
divizia B dintre I.M. Pe-de 

troșani — Metalul Turnu Se
verin.

® Voleibaliștii de la Știin
ța Petroșani își dispută vic
toria, în meciul de divizia B 
cu I.M.F. București. Ora în
ceperii „ostilităților" - 10, 
terenul „bătăliei" — sala de

facem rezerve. Dar nici pînă în pre
zent nu a fost întocmit un program 
pentru apă caldă. Chiar și cînd se 
dă apă caldă, după-amiaza, noi, 
locatarii de la etajul IV, tot nu ne 
bucurăm de ea fiindcă nu ajunge 
pînă la noi. Din spusele fochistului 
de la centrală reiese că ar fi ne
cesară o pompă.

Ar mai fi necesară mult mai mul
tă preocupare în acest sens, am în
tregi noi.

Căminul constructorilor din Vul
can este racordat la aceeași rețea 
de apă cu blocurile F4, F5, F6 șl 
F7. Potrivit programului, sîmbătă, 
apa caldă se distribuie între orele 
13—17. Programul însă nu corespun
de cerințelor constructorilor care 
lucrează pînă la ora 16,30, adică so
sesc la cămin clnd se termină apa 
caldă. Conducerea șantierului a 
luat legătură cu sectorul I.G.L. Vul
can cerînd ca programul de apă 
caldă la cămin să fie între orele 
18—20. Promisiuni s-au dat, apă cal
dă la orele solicitate, nu. Sesizarea 
aparține muncitorului constructor 
Iulian lordache.

Repetăm și noi întrebarea cons
tructorilor. Pe cînd apă caldă tine
rilor din cămin la orele solicitate?

■menea, depozitele nu 
repartițiile la anumite pro- 

de consumatori (de- 
hîrtle Igienică

nr. 549 din 18 martie, emisă de ma
gazinul nr. 26, nu a fost onorată dc 
către I.C.R.M. nici pînă In această 
dala. De «■ 
respectă 
duse solicitate 
lergonti, șervetele.
etc)

Toate, aceste neajunsuri la caro 
« adaugă colo datorate lipsei unei 
piețe corespunzătoare în oraș, aba
terile do la normele de deservire 
ale unor vînzători (măcelarul Bart
ha Francisc dc la unitatea nr. 114 
se pro/inlă la tejghea aproape înlot- 

în stare de ebrietate), au 
la runoștinla conducerl- 

unitățlloT comerciale do către 
control obștesc. Cu 

dovcdindii-se dezin- 
luat măsuri de înlă- 

deaiini 
fost aduse 
lor 
echipele de 
tonte acestea, 
feros-, nu s-au 
I urare a lor. Mai mult chiar, acest 
dezinteres a fost confirmat și • prin 
neparticlparea la consfătuirea cu 
consumatorii a • onducerilor T.A.P.L. 
și C.L.F, în scama cărora au fost 
semnalat'* numeroase neajunsuri.

In încheierea consfătuirii, tovară
șul Petrii lacob. membru în biroul 
executiv al Consiliului municipal al 
sindicatelor a subliniat, in cuvînlul 
«-..ii, sarcinile ce stau în fața unită
ților comerciale pentru îmbunătăți
rea aprovizionării si deservirii popu
lației din orașul Petrila.

roșii' nu vor scăpa însă chiar așa 
ușor punctele printre degete, lncer- 
cînd să fim deciși — victorie stu
dențească I

...Două echipe, înrudite cumva 
prin... „cale lungă, drum de fier" 
vor lupta de pe poziții și... dispoziții 
diferite pentru puncte. Le va lua Ra
pidul? Sigur!

...Și Petrolul îi va „ingenunchia" 
pe craioveni. Nu le va fi greu.

...Jiul va începe partida cu Po
litehnica lași de la... minutul 48 
al meciului cu Progresul. Adică — 
cu goluri. Căci doar cu aceste „ne
cesități" șl cu „concursul" celor de 
sus poate „sălta" pe a treia treaptă. 
1 solist.

u

două, Minerul Vulcan și Mi- 
Aninoasa „ies' duminică din

doar 
nerul 
perimetrul municipiului. Aninosenii 
vor înlîlni, la Hațeg, pe Abatorul. 
Cu toată împotrivirea „ortacilor" lui 
Broască, gazdele au prima șansă. 
Vulcănenii se vor împotrivi, la O- 
rășlie, unui adversar dezlănțuit, care 
a administrat duminică I.G.C.L.-ului 
din Hunedoara o „portic" de patru 
goluri. în deplasare. In aparență — 
meci la discreția gazdelor, dar cine 
mai poete ști 1 Cea mai „de vază' 
echipă din municipiu (dintre județe
ne), Parîngul Lonea, se deplasează 
la Uricani. Previzibile — o victorie 
a gazdelor sau o partidă „nulă". 
Meci greu pentru petrileni — cu 
Autobuzul Brad. Coechiperii lui Be
rar și Foca vor învinge, totuși. Tn 
sfîrșit, Constructorul Lupeni, va în- 
tîlni pe ultima clasată, I.G.C.L. Hu
nedoara. Lupenenii vor trai, neîn
doios, bucuria victoriei.

V. T.

♦ 
♦ER AR

sport I.M.P.
© Campionatul municipal 

de tenis de masă, pe echi
pe, continuă cu etapa IV-a. 
Se dispută următoarele în- 
tilniri : Voința Petroșani — 
Jiu! Petrila ; Școala sportivă 
Petroșani — Minerul Lupeni ; 
Minerul Vulcan - Liceul In
dustrial Petroșani ; Energia 
Paroșeni - Viscoza Lupeni.

4 
t

f
4 
f 
i 
ii
4
i
4

i
4

Cu promisiuni 
nu se fac 
reparafii

In apartamentul nr. 33 din blo
cul F2, locuit de. familia Iui Mir
cea Macavei, nemulțumirile sînt de 
altă natură. Cînd este apa, atunci 
tavanul do la baie se transformă 
în duș, iar pardoseala fn lac. Prima 
sesizare, care poartă numărul de în
registrare 473 a fost adresată sec
torului I.G.L. Vulcan în luna sep
tembrie anul trecut. In octombrie 
s-a înaintat o altă cerere către 
I.G.L. Petroșani. Mergînd în decem
brie la sectorul I.G.L. Vulcan să-șl 
«chite taxele pentru încălzirea cen
trală, tovarășul Macavei a convins 
pe maistrul ce răspunde de repa
rarea instalațiilor sanitare să vină 
să vadă carc-i situația. A venit, a 
văzut, a promis remedierea urgentă 
a defecțiunii, cheltuielile urmînd să 
fie suportate de locatarii vinovați 
dc aceasta. De atunci au trecut trei 
luni și mai bine, dar nu s-a făcut 
nimic. Locatarii de la etajul supe
rior nu repară, I.G.L. la fel, tar fa
milia lui Mircea Macavei trage po
noasele.

După părerea noastră, I.G.L. ar 
trebui să repare, iar cei vinovați să 
nu fie menajați de la plată.

In concluzie, e necesară mai mul
tă preocupare și grijă față de fon
dul de locuințe, mai multă operati
vitate în efectuarea lucrărilor în
cepute. în ceea ce privește progra
marea aprovizionării cu apă caldă, 
ea să fie făcută în așa fol încit să 
mulțumească, pe cit posibil, pe toți 
locatarii.

D. CRKM»

(j

S1MBĂTĂ 5 APRILIE

17.30 Campionatele internațio
nale dc natațlc alo Ro
mâniei. Transmisiune dc 
ta Cluj.

18.30 Pentru școlari. ..Să ne cu
noaștem patria". „Lecții
scrise dc strămoși".

19,00 Telejurnalul de seară.
Buletinul meteorologic.

19.40 Prlmăverlle Aradului — 
reportaj filmat.

20,00 Tele-enciclopedia.
21.00 Romanțe pentru mal tir- 

ilu.
21,15 Film serial : ..Bonanza".
22.05 Un invitai pc «.inlămînă : 

Margareta Pislarn.
22,25 Madrigal. Cinlerclc Re

nașterii.
22,35 Parada vedetelor: Herve 

Villard.
23,00 Telejurnalul de noapte 
23,10 închiderea omisiunii.

Radio
DUMINICĂ 6 APRILIE

PROGRAMUL I :
6,05 Cintec. joc și voie bună; 7.00 

Concertul dimineții; 8.00 Radiojur
nal. Sumarul presei; 3,15 Ilustrata 
muzicale; 9,00 Radiomagazinul fe
meilor,- 9,30 Cîntă Corul de copii al 
Radioteleviziunii; 9.45 Muzică din o- 
pereta „Culegătorii de stele",- 10,00 
Ora satului; 10,40 Uverturi celebre» 
11.05 Avanpremieră cotidiană,- 1118 
Intilnire cu melodia populară și in
terpretul preferat; 12,00 De toate pen
tru toti; 13.00—15,30 Estrada dumi
nicală; 14,00 Radiojurnal; 14,30 Unda 
veselă; 15,30 Concertul pentru pian 
și orchestră de Paul Conslantinescu» 
16,00 Sport și muzică; 18.45 Teatriț 
scurt; 19.27 Noutăți pentru iubitorii 
de folclor; 19.45 Cîntă Serge Dovig- 
nac, Aarno Raninen. Charlotte Lesslie 
și Maia Rozova,- 20,00 Radiojurnal. 
Sport; 20.10 Agendă folclorică; 21.00 
Vâ invităm la dans,- 21.25 Mîine, ia 
emisiunile muzicale; 21,35 Dansul 
continuă: 22,00 Radiojurnal. Buletin 
meteoroloq-c. Sport; 22.20 Noutăți 
de muzică ușoară; 22,30 Moment 
poetic,- 22.42 Caleidoscop ritmic» 
0.05—5,00 Estrada nocturnă.

PROGRAMUL II:
6,00 Răsfoind albumul muzicii ușoa

re; 7.00 Itinerar folcloric muzical»' 
7,37 Piese pentru fanfară,- 8,00 Mu
zică; 8,05 Teatru radiofonic pentru 
copii; 9.00 Muzică ușoară; 9,30 R.-dio 
publicitate,- 9,45 Cintece populare» 
10.03 Avanpremieră cotidiană; 10.14 
Cîntă Juliette Greco, Tereza Kessovia 
și Cliff Richard; 10,45 A 7-a artă» 
11,00 Concertul capodoperelor; 12,35 
Cintece de dragoste și jocuri; 13,00 
Radiojurnal; 13,10 Caleidoscop muzi
cal; 14,00 Orchestra de muzică popu
lară a Radioteleviziunii; 14,20 De la 
operetă la operă; 15,30 Cine știe 
cîștigă. Tema: „Ludwig van Beet
hoven"; 15,55 Muzică; 16,00 La ho- 
ră-n sat; 16,15 Pagini corale alese',
16.30 Formații romanești de muzică 
ușoară; 17,00 Revista literară radio»
17.30 Caravana fanteziei,- 18,30 Pri
măvara și romanța,- 19,05 Orchestra 
de muzică ușoară a Radioteleviziu
nii; 19,20 Panoramic opera,- 20,00 Me
lodii magazin.- 21,00 Radiojurnal; 
21,10 Album folcloric; 21,30 Studioul 
de poezie; 21.50 Canțonete; 22,00 
Festivalul muzical internațional „Săp- 
tămînile budapestane" 1968; 24.00— 
1.00 Carnavalul melodiilor.

<£)
<£)
<Z)

BULETINE DE ȘTIRI: Progra
mul I: 6,00; 11,00; 16,00; 18.00; 
24,00; 1.00; 2,00; 4,00. Progra
mul II: 6.30; 7.30; 10,00; 19,00» 
23,00; 0,55.

LOTO
ta tragerea specială din 4 aprilie 

au fost extrase din urnă următoarele 
numere :

Extragerea l-a : 53 84 59 5Cl 9 58
12 30 43 74 68 61.

Extragerea a Il-a: 54 42 26 29.
Extragerea suplimentară : 59 34 11

24 65 9 15 61 68 83 5 1.
Extragerea specială : 80 59 26 15

75 31.
Fond de premii: 3 963 218 lei.

FILME
DUMINICĂ 6 APRILIE

PETROȘANI 7 Noiembrie: Urletul 
lupilorr Republica: Moartea lui Joe 
indianul, PETRILA: Zile de vară » 
LONEA — Minerul: Statornicia ra
țiunii ; ANINOASA : Obsesia ; VUL
CAN: Roata vieții; LUPENI — Cui- 
tural: Un delict aproape perfect ( 
Muncitoresc: Valetul de pică,- PA
ROȘENI : Moneda antică URICANI j 
Moartea după cortină.

MICA 
publicitate
Familia Ștefan Mălhe, din Lupeni» 

împreună cu soția defunctului, mul
țumește pe această cale tuturor celor 
care au prezentat condolearițele lor 
cu ocazia decesului regretatului fiu 

; . . : rfr V5'mos Măthe.
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In Comitetul
O.N.U. pentru
decolonizare

NEW YORK 4 (Agerpres). — Co
mitetul O.N.U. pentru decolonizare 
(Comitetul celor 24) a hotărlt ca 
viitoarea ședință să aibă loc cu în
cepere de la 5 mal in capitala Zain- 
biei si respectiv Tanzaniei. Doleqatll 
Marii Britanii și Statelor Unite 
anuntat efi nu vor participa la 
ceste ședințe.

O delegație de 21 de membri 
Comitetului va audia un număr 
exilați din Republica Sud-Africană, 
Rhodesia și reprezentanți ai mișcări
lor de partizani din teritoriile înve
cinate cu R.S.A.

Președintele
dorul tunisian Mahmoud Mcsliri, a 
dat publicității un comunicat în care 
justifică aceste audieri din Africa. 
El arată că pînă în prezent au fost 
organizate cel puțin trei astfel de 
audieri, la care Statele Unite au 
participat sporadic, iar reprezentan
tul Marii Britanii a refuzat să par
ticipe. Mestiri a adăugat că aceste 
întîlniri s-au dovedit utile datorită 
«rezultatelor constructive ale ședin-

au
a-

al 
de

Comitetului, ambasa-

FESTIVITĂȚILE CONGRESUL P. ORIENTUL APROPIAT
DE LA BUDAPESTA

Lenin din Piața Parăzi-

Comunist din Ungaria au jurat 
dință partidului șl poporului.

In numele Comitetului Central xl 
Partidului Muncitoresc Socialist Un
gar, Pallai Arpad, secretar al C.C. 
al P.M.S.U., a vorbit tinerilor des
pre însemnătatea zilei de 4 aprilie, 
ziua eliberării poporului ungar, des
pre sarcinile care stau în fata tine
rei generații: pregătirea pentru mun
că șl viată, astfel îneît să poată 
participa cu toate forțele la marea 
operă a întregului popor — construi
rea noii societăți socialiste.

ere-

HELSINKI 4 (Agerpres). — La cel 
de-al 15-lea Congres al P.C. din Fin
landa, vineri au început dezbaterile 
pa marginea raportului Comitetului 
Central, prezidat de Viile Pessl, se
cretar general al partidului.

In continuarea lucrărilor, Aarno 
Saarinen, președintele partidului, a 
prezentai proiectul noului program 
al Partidului Comunist din Finlanda, 
iar Leo Suonplaa, membru al Birou
lui Politic 
raport cu 
partidului.

al C.C., a prezentat un 
privire la noul statut al

La 4 aprilie,
Stoica, membru

★

tovarășul Gheorghc 
al Comitetului Exe-

reprezentanți 
tineret din tă- 
pentru a lua 
consacrate oii-

BUDAPESTA 4. — Corespondentul 
Agerpres. Al. Pintea, transmite ’. Cu 
prilejul sărbătorii naționale, la Buda
pesta a avut loc o mare demonstra
ție a tinerelului la care au participat 
10 000 de tineri, precum șl numeroși 
locuitori ai orașului.

In tribuna oficială din fața monu
mentului lui
lor au luat loc Losonczi Pal. pre
ședintele Consiliului Prezidențial al
Republicii Populare Ungare, membri 
ai Biroului Politic al C.C. al
P.M.S.U. membri ai guvernului, con
ducători ai organelor locale de partid 
și de slat, veterani al mișcării mun
citorești din Ungaria 
ai unor delcqatii de 
rile soaalislo sosite 
parte la festivitățile 
berării Ungariei.

A avut loc o demonstrație sporti
vă în cadrul căreia mii de tineri, 
elevi, studenți, muncitori, îmbrăcat! 
in costume viu colorate, au prezen- 
tit exerciții de gimnastică. A avut 
loc apoi tradiționala festivitate a 
aducerii steagurilor sub care de-a 
lungul anilor au luptat pentru eli
berarea patriei lor cei mai buni fii 
ai poporului ungar, steaguri în fata 
cărora 12 000 de tineri primiți în 
ultimul timp în Uniunea Tineretului

0 nouă orientare a politicii 
canadiene fată

cutiv al C.C. al P.C.R.. membru al 
Biroului Executiv al Consiliului Na
tional al Frontului Unltătll Socialis
te, și Vaslle Potop, membru al CC. 
al P.C.R., secretar al Consiliului Na
tional al Frontului Unltătll Socialiste, 
care participă la lucrările celui de-al 
15-lea Congres al Partidului Comu
nist din Finlanda, au avut o întîl- 
nire cu conducerea Uniunii Democrate 
a poporului 
înlilnire au 
președintele 
președintele
Aimo Haapenen, secretar general al 
U.D.P.F. In timpul întrevederii, care 
s-a desfășurat într-o atmosferă cor
dială, a 
reri cu 
tactelor 
Unității 
clalistă 
erată a

Duel de artilerie între

de N. A. T. 0

finlandez (U.D.P.F.). La 
participat Ele Alenius, 
U.D.P.F., Paavo Ai tio, 
Consiliului Uniunii, și

avut loc un schimb do pă- 
prlvire la dezvoltarea con- 
și relațiilor între Frontul 
Socialiste din Republica So- 
România șl Uniunea Demo- 
poporului finlandez.

OTTAWA 4 (Agerpres). — Primul 
ministru al Canadei, Pierre Trudeau, 
a anunțai joi, în cadrul unei confe
rințe de presă ținute la Ottawa, că 
tara sa intenționează să reducă e- 
fcctivele forțelor armate staționate 
în Europa occidentală, în care scop 
vor avea loc .consultări cu aliații 
din cadrul N.A.T.O. în cursul săp

forțele egiptene și israeliene
CAIRO 4 (Agerpres). — Potrivit 

unui comunicat d»t publiciștii de 
statul major al ormatel R A.U., dea
supra Canalului de Suez a avut loc 
vineri dimineața un duel de artile
rie intre forțele egiptene și israelie
ne. pe un front de 60 de kilometri. 
Comunicatul menționează că unttătl 
israoliene au deschis focul In regiu
nea Suozului, iar forțele egiptene au 
ripostat.

★

TEL AV1V 4 (Agerpres). — Un 
comunicat militar dat publicității la 
Tel Aviv menționează 
ora 10,30 (ora locală), 
tene au deschis focul 
lor Israeliene staționate
leh, Putin timp mai tîrziu, mențio
nează comunicatul, unitățile R.A.U.

că vineri, la 
forțele egip- 
asupra forte- 
in zona Mlt-

au bombardat și pozițiile Isroeliene din 
regiunea portului Tewflk.

Forțele Israeliene au ripostai, tră- 
gînd asupra unităților egiptene sta
ționate de cealaltă parte a Canalu
lui de Suez.

—•—

PARIS 4 (Agerpres). — .Guvernul 
francez întimpină cu satisfacție faptul 
că cei patru membri permanent! ai 
Consiliului de Securitate s-au Întru
nit la New York pentru a căuta căile 
corespunzătoare de rezolvare a cri
zei din Orientul Mijlociu pe calea 
unei reqlementări pașnice', a decla
rat joi seara presei ministrul francez 
a! afacerilor externe, Michel Debre. 
Reamintind că inițiativa unei aseme
nea reuniuni a fost luată de Franța, 
Debre a afirmat că cele patru mari 
puteri ar avea sarcina .de a-și asu
ma împreună răspunderea și de a pu
ne la punct, propuneri care vor per
mite să se reducă încordarea și să 
se creeze condițiile necesare punerii 
în aplicare efectivă a rezoluției din 
22 noiembrie 1967 a Consiliului de 
Securitate',

tăminilor 
guvernul 
facă parte din alianța nord-atlanti- 
că“, Trudeau a spus că va fi ela
borată o nouă orientare a politicei 
canadiene fată de N.A.T.O. care 
prevede să se acorde prioritate asi
gurării securității și integrității pro
priului teritoriu, precum și a suve
ranității naționale.

Premierul canadiân a subliniat că 
în urma revfeuirii globale a politi
cii tării sale fată 'de N.A.T.O., ac
țiune care v,a corțtinua, s-a ajuns 
la concluzia că ^prezenta forțelor 
canadiene în Europa occidentală nu 
mai este necesară,1 cum a fost în 
urmă cu 20 de ani', întrucît tarile 
din această zonă a lumii au devenit 
suficient de puternice pe plan eco
nomic și militar pentru a face fată 
obligațiilor lor în cadrul N.A.T.O.

Primul ministru al Canadei a de
clarat că guvernul său „nu are in
tenția să întoarcă spatele Europei' 
și va participa la orice acțiune in
ternațională pentru menținerea pă
cii care va fi încredințată tării salo. 
El a subliniat că guvernul cana
dian va acționa în cadrul N.A.T.O. 
pentru continuarea eforturilor 
scopul realizării unei destinderi
Europa și și-a exprimat părerea că 
va veni o zi cînd țările membre ale 
N.A.T.O. și ale Tratatului de la Var
șovia „vor ajunge la o dezescala- 
dare progresivă'.

Referindu-se la relațiile cu S.U.A., 
Trudeau a declarat că vor începe 
negocieri cu guvernul de la Wa
shington „pentru studierea tuturor 
problemelor privind cooperarea mu
tuală' în domeniul apărării conti
nentului nord-amorican.

următoare. Afirmînd că 
canadian „va continua să

în 
în

Be- 
s-a 
re- 
pu-

o scurtReuniunea guvernului
japonez

in științe I. Kojevnl- 
de asemenea, Chlriac 
la Moscova. Studenți 
la universitatea din 

șl rusă, din versurile

„Dolari-turist"

• H

UNGARA : Vedere panoramică a orașului Eger 
din nordul Ungariei.

TOKIO 4 — Corespondentul A- 
gerpres, FI. Țuiu, transmite: Guver
nul japonez s-a întrunit vineri pen
tru a examina raportul lunar asu
pra evoluției economiei în ansam
blu. In cursul acestei reuniuni, par
ticipant! au remarcat tendința de 
încetinire a ritmului de dezvoltare 
fn unele sectoare ale economiei. 
Primul ministru, Eisaku Sato, a ce
rut aplicarea unor «măsuri de pre
cauție', îndeosebi In domeniile fi
nanciar și bancar pentru a se putea 
opri la timp tendințele de frlnare 
a ritmului de dezvoltare a econo
miei.

unii membri ai guvernului au ce
rut ministrului de finanțe, Takeo 
Fukuda, să explice considerentele pe 
care s-a bazat cînd a anunțat în 
Dietă că în anul financiar curent, 
început la 1 aprilie, ritmul general 
de dezvoltare a economiei va crește 
cu circa 10 la sută. Răspunzînd, Ta. 
keo Fukuda a precizat că cifra co
respunde mediei dintre ritmul pre
văzut de Agenția pentru planificare 
economică de 8,2 la sută și ritmul 
realizat anul trecut de 12 sau 13 la 
suta.

MOSCOVA. — La casa centrală a ziariștilor din Mos
cova a avut loc o seară dedicată împlinirii a 150 de ani de 
la nașterea lui Dimitrțe Bolintineanu. Despre viața și opera 
scriitorului român au vorbit candidații 
kov șl A. Sadețkala. A luat cuvîntul, 
Bucur, secretar al Ambasadei Române 
sovietici care studiază limba română 
Moscova au recitat, în limba română 
Iul Dimitrie Bolintineanu.

Protestul guvernului Cambodgiei
NEW YORK. — In două scrisori 

adresate președintelui Consiiliulul de 
Securitate, ambasadorul Cambodgiei 
la Națiunile Unite, Huot Sambath, 
informează despre șapte noi cazuri 
de încălcare a frontierei cambod
giene de către forțele americane și

ale regimului de la Saigon în pe
rioada 27 februarie 13 martie.

Guvernul Cambodgiei protestează 
energic împotriva acestor acte și cere 
guvernului S.U.A. și celui de la Sai
gon să adopte măsuri urgente pentru 
a nu

A

In R. i . a Germaniei

Tot mai multe cercuri politice se pronunță 
pentru abordarea realistă 

a problemei germane

• BONN. — Oficiul federal de 
statistică apreciază numărul alegă
torilor vesl-germani care se vor pre
zenta la 28 septembrie a.c. la urne 
pentru a alege noul Bundestag, la a- 
proximalfv 38 600 000, adică cu 
200 000 mai multi decît la consul
tarea electorală din 1965. Ca și a- 
lunci, numărul alegătoarelor va fi cu 
aproape 4 milioane mai mare decît 
cel al alegătorilor.

BONN 4 (Agerpres). — In R. F. a 
Germanică tot mai multe cercuri po
litice se pronunță pentru abordarea 
realistă a 
rezoluțiile 
Partidului 
pronunțai
publici! Democrate 
organizație politică 
primat puncte de 
toarc. Congresul

problemei germane. După 
a două organizații 
sodal-democrai care 
pentru recunoașterea 

Germane, o 
importantă a ex- 
vedere asemănă- 
extraordinar al

din landul 
a avut loc 

o rezoluție

Uniunea So- 
din Finlanda 

hidrografice

• MOSCOVA. — 
vietică a achiziționai 
trei nave maritime 
care potrivit prevederilor contractu
lui, îi vor fi livrate în anul 1970.

9

permite repetarea lor.

• cil'DAD DE MEXICO. — 
Echipele de salvare au scos la 
suprafață cadavrele a 34 de 
mineri, care și-au pierdut via
ța in urma exploziei dintr-o 
mina din regiunea Guadelupe. 
Reprezentanții companiei, pro
prietară a acestei mine, au de
clarat că va mai dura încă o 
săptămină pînă cînd vor fi 
scoase la suprafața cadavrele 
celorlalți 145 de mineri. Se pre
supune că explozia, care a 
provocat cea mai mare calas- 
troîă minieră din M<*xic, a fost 
declanșată de un scurt-circult 
la un cablu de înaltă ten
siune.

ale 
s-au
Re
al tă

Partidului liber-democrat 
Baden Wurtlemberg. care 
la Karlsruhe, a adoptat 
oare, printre altoie, cere recunoaș
terea celor două state germane ca 
parteneri egali in drepturi, renun
țare la pretențiile de unic reprezen
tant al poporului german ale guver
nului de la Bonn și la doctrina 
Hallstein.

Zbor solitar în jurul lumii

Formarea unui „consiliu

• NEW YORK. — Pilotul Alvin 
Marks, dorind să-și realizeze un vis 
din copilărie încearcă pentru a dona 
oară să efectueze un zbor solitar in 
jurul lumii. In prezenta unor prie
teni apropiațl șl a unor fotorepor
teri avionul său a decolat joi de pe

aeroportul din Sacramento (Califor
nia). Dacă totul se va desfășura con
form programului, Alvin Marks va 
străbate o distantă de 23 476 mile 
in decurs de 15 zile, urmînd ca la 
17 aprilie să se întoarcă la Sacra
mento.

,,Cosmos-276“ și ,,Cosmos-277'‘

administrativ" în Pakistan
CAR ACI 4 ( Agerpres). — Genera

lul Y-iiiia Khan. președintele Pakista
nul a anuntat joi formarea unul 
„co: <" administrativ', transmite 
agenția Irance Presse, citind surse 
oficiale pakistaneze. Noul organism

șieste formal din președintele tării 
din trei adjuncli direct!: generalul 
locotenent Abdul Hamed, șeful sta
lului major general. viceamiralul 
Hassan, comandantul marinei, și ma
reșalul aerului, Nur Khan, coman
dantul șef, al forțelcr aeriene.

MOSCOVA 4 (Agerpres). — La 4 
aprilie, în Uniunea Sovietică au fost 
lansați sateliții artificiali ai Pfimîntu- 
lui „Cosmos-276" și „Cosmos-277", 
destinați continuării explorării spa
țiului cosmic, potrivii programului 
anunțai anterior de agenția TASS.

De la Centrul de calcnl și de co
ordonare a zborului sateliților s-a 
anuntat că aparatele instalate la

bordul celor doi sateliții funcționea
ză normal.

O ATENA. - In noaptea de joi 
spre vineri, în Grecia s-a produs 
un puternic cutremur de păminl, de 
gradul 5,5 pe scara Richter. El a 
avut epicentrul la 340 hm în nord- 
vestul Atenei.
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NEW YORK 4 (Agerpres). — La 
reședința particulară a ambasadoru
lui Franței la O.N.U., Armând 
rard, a avut loc joi, după cum 
mai anuntat, prima reuniune a 
prezentanților celor patru mari 
teri consacrată examinării mijloace
lor de a se obține o soluționare po
litică, pe căi pașnice, a conflictului 
din Orientul Apropiat. La această 
reuniune, alături de ambasadorul 
Franței, au participat reprezentanții 
permanent la O.N.U. ai S.U.A., 
Charles Yost, Marii Britanii, lordul 
Garadon, și U.R.S.S., Iakov Malik.

După convorbiri care au durat 
peste 4 ore, participant» la reuniune 
au dat publicității un comunicat în 
care se subliniază că problema e- 
xaminată „a fost abordată pornindu- 
se de la rezoluția Consiliului de Se
curitate din 22 noiembrie 1967 pe 
care o acceptă și o sprijină în în
tregime". Ei „au reafirmat sprijinul 
lor față de misiunea ambasadorului 
Jarring" — se spune mai departe 
în comunicat.

„Cele patru mari puteri — arată 
documentul difuzat — sint de acord 
că situația din Orientul Apropiat 
este gravă și urgentă și nu trebuie 
să se permită ca ea să compromită 
pacea și securitatea internațională".

Anunlîndu-se că în cursul primei în- 
tilniri au fost abordate probleme de 
fond și s-a început definirea dome
niilor asupra cărora există un con
sens general, comunicatul relevă că 
discuțiile au reflectat «grija comună 
de a se realiza progrese grabnice" 
și indică faptul că secretarul gene
ral al O.N.U., U Thant, va fi infor
mat pe larg asupra evoluției con
vorbirilor care vor fi particulare și 
confidențiale. S-a menționat, de a- 
semenea, că vor fi menținute con
tacte cu toate părțile interesate.

Participant» la convorbirile cva- 
dripartite au hotărit ca viitoarea 
reuniune să aibă loc la data de 8 
aprilie. Ședințele se vor desfășura 
prin rotalie, la reședințele ambasa
dorilor celor patru mari puteri.

După încheierea primei ședințe 
reprezentantul permanent a) Franței 
la O.N.U., Armand Berard a făcut 
o vizită secretarului general al 
O.N.U U Thant, pe care l-a infor
mat asupra desfășurării consultărilor 
și i-a remis in mod oficial comuni
catul adoptat.

-•—
Majorarea taxei 

de scont în S.U.A
WASHINGTON 4 (Agerpres). — 

Oficiul . federal de rezerve, organis
mul bancar central al Statelor Uni
te, a anunțat două măsuri restric
tive în domeniul monetar, caracte
rizate de agenția Reuter drept anti- 
inflaționiste. Este vorba de majora
rea de la 5,5 la 6 la sută a taxei 
de scont — a dobînzii pe care băn- 
ciile membre ale oficiului le aplică la 
împrumuturile acordate altor bănci 
— și de majorarea cu 0,5 la sută, 
adică cu 650 milioane dolari a ni
velului rezervelor celor 6 000 de 
bănci care formează sistemul fede
ral de rezerve.

în cercurile financiare prima mă
sură era așteptată, dar a doua, ma
jorarea rezervelor a provocat o anu
mită surpriză.

Noua taxă de scont este cea mai 
ridicată din ultimii 40 de ani.

VIETNAMUL DE SUD
Peste 10 poziții fortificate

americano-saigoneze atacate de patriot!

• BONN. — Cu prilejul unei 
conferințe de presă tinută la Frank
furt pe Main, Charles B. West, pre
ședintele Societății turistice ameri
cane, a subliniat că Statele Unite, 
preocupate în ultima vreme de atra
gerea vizitatorilor străini, vor pune 
în circulație „dolari-turist". Acest 
nou dolar, care va fi vîndut la un 
curs cu 30 la sută mai ieftin decît 
cel oficial, se va găsi la birourile 
de voiaj pentru orice persoană do
ritoare să călătorească în S.U.A.

SAIGON 4 (Agerpres). — In cursul 
nopții de joi spre vineri forțele 
Frontului National de Eliberare din 
Vietnamul de sud au atacat peste 
zece poziții fortificate ale trupelor 
americano-saigoneze. Astfel, instala
țiile militare deținute de forțele a- 
mericano-saigoneze în orașul Kien 
Tuong, la 77 kilometri de Saigon, 
au fost bombardate de forțele pa
triotice. Totodată, patriot» au lan
sat rachete asupra taberei de la 
Phuoc Vi nh a primei divizii aero
purtate americane. Noi ciocniri in
tre unități ale F.N.E. și trupele ina
mice au avut loc, de asemenea, .la 
numai 25 kilometri de Saigon, pre
cum și în delta Mekongului.

Bombardierele gigantice america-

ne „B-52" au efectuat în ultimele 24 
de ore raiduri în provinciile Tay 
Ninh și Long An.

★
SAIGON 4 (Agerpres). — In cursul 

recentei ofensive a forțelor patrioti
ce de contracarare a acțiunilor mili
tare întreprinse de corpul expedi- 
tionar al Statelor Unite în Vietna
mul de sud au fost scoși din luptă 
aproximativ ,20 000 de militari ame
ricani și saigonezi — indică statis
ticile oficiale publicate zilele trecute 
la Saigon. Mai mult de jumătate din 
acest număr reprezintă pierderile 
americane. Se precizează totodată, 
că în bilanț nu sînt incluse pierde
rile suferite de trupele sud-coreene, 
australiene și neo-zeelandeze.

Inițiativa noului ministru al justi
ției din R.F. a Germaniei Horls 
Ehmke (social-democrat), de a pre
zenta .în timp util", cum a decla
rat el în Bundesrat, un proiect de 
lege prin care să fie abrogată defi
nitiv prescrierea „crimelor de sin
ge", și In consecință a crimelor de 
război, prevestește o înfruntare se
veră în rîndurile guvernului „marii 
coaliții" vesl-germanc. Proiectul a 
fost elaborat sub conducerea Iui 
Gustav Heinemann, pe cînd definea 
portofoliul justiției, înainte de a fi 
ales președinte al sloiului, iar suc
cesorul lui contează pe această ini
țiativă pentru a aduce soclal-demo- 
crafilor un spor de popularitate în 
perspectiva alegerilor generale din 
luna septembrie. Pe de altă parte, 
actualul ministru a dat curs unei 
initiative de jos: la începutul lunii 
martie, landul Hamburg, guvernat 
de social-democrafi, a prezentat un 
proiect de lege în acest sens, iar 
liderul Senatului hamburghez, Her
bert Weichmann, și-a exprimat spe
ranța că el va 11 dezbătut In cursul 
lunii mai. Sensul proiectului aflat 
în dosarul Ministerului Justifiei este 
mai larg, abrogarea prescripției vi
zirul orice crimă sau tentativă de 
crimă comisă individual sau în ma
să In felul acesta extinzindu-se 
„aminarea" prescripției pe cinci ani,

votată In 1964 in timpul ultimului 
guvern Adenauer.

Poziția social-democrafilor favo
rabilă urmăririi criminalilor de răz
boi șl tragerii lor la răspundere 
constituie un act de dreptate care 
confirmă că omenirea nu poale uita 
ororile hitleriste din timpul

de-al doilea război mondial, 
in actuala conjunctură politică din 
R.F.G., 
proiect 
forarea 
lor se 
controversă in care pasiunile cu tel 
electoral 
cuvîntul. 
ministrul 
rafie In 
probarea 
șelul guvernului vest-german arc. la 
ritului lui. de înfruntat două ten
dința contradictorii in rîndurile pro
priului său partid, Uniunea creștin-' 
democrată: pe de o parte, o serie

anunțarea prezentării unui 
guvernamental pentru legl- 
abrogării prescripției crlme- 

transiormă intr-un obiect de

imediat își spun inevitabil 
Nu este desigur posibil ca 
Horst să ii tăcut o decla- 
Bundesral lără a avea a- 
cancelarului Kieslnger. dar

de personalități creștin-democrate 
consideră că nu este cazul să se 
ia apărarea criminalilor de război, 
risclnd in telul acesta o reducere a 
șanselor In alegerile din septem
brie, in care social-democrafii ar 
căpăta șanse sporite; pe de altă 
parte, aripa de dreapta a acestui 
partid se împotrivește cu înverșu
nare abrogării prescripției crimelor 
de război, considerlnd că legislația 
în vigoare este .suficientă"

In lipsa unei hotărîri definitive a 
U.C.D. social-democralii, care cu 
prilejul desemnării președintelui fe
deral au căpătat spri/inul partidului 
liber-democrat, dornic să se afirme 
intr-o viitoare coaliție guvernamen
tală, iși îndreaptă privirile spre a- 
cesl partid. Deocamdată ei nu au 
primit răspunsul așteptat. mai mulfl 
lideri libcral-democrali înclinînd în 
această privință spre poziția aripei 
de dreapta a U.C.D Este deci pre
matur să se facă vreun pronostic 
asupra șanselor proiectului care va 
trebui să urmeze procedura dificilă 
a trecerii alil prin Bundestag, cit și 
prin Bundesrat. Presa' vest-germană 
calculează de pe acum numărul vo
turilor pro și contra, dar echilibrul 
constatat de cei mai competent! co
mentatori nu lasă să se Întrevadă da
că proiectul va fi In cele din urmă 
adoptat.
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