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Programul de 
tru săptâmina

televiziune pen- 
viitoare

de la ȘcoalaHandbalistele
sportiva s-au înapoiat din R.D. 
Germana

5 ani de la moartea lui Geor
ge Vraca

Motive de reflectare asupra 
unei probleme „arzătoare" : 
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Valea Jiului pe traiectoria marii întreceri
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Adunări de constituire 
a comitetelor de direcție 

în unitățile Centralei cărbunelui 
Petroșani

Lucrările Conferinței
Uniunii Asociațiilor

Studențești
din România

Lucrările celei de-a 7-a Con
ferințe a Uniunii Asociațiilor 
Studențești din România au con
tinuat joi dimineața in comisiile 
de lucru pe specialități : profe- 
slonal-științiflcă ; polltlco-ldeolo- 
gică si culturală i sportivă, tu
ristică și de pregătire pentru 
apărarea patriei; social-gospo- 
dărească și de asistența medico- 
sanitară; probleme de statut.

Lucrările pe comisii s-au ca
racterizat printr-o dezbatere 
concretă a numeroase probleme 
legate de îmbunătățirea acti
vității asociațiilor studențești în 
toate domeniile.

în cursul dup3-amio7.il au con
tinuat dezbaterile asupra rapoar
telor Conferinței. Vorbitorii au 
fost unanimi în convingerea că 
forul suprem al sludențimii re
prezintă un moment de însem
nătate deosebită, înscris în și-

rul multiplelor dovezi de ata
șament profund față de politica 
internă șt internațională a par
tidului și statului nostru. Ei au 
arătat că trăsătura definitorie 
pentru tineretul universitar este 
patriotismul socialist, încrederea 
fără margini In conducătorul 
destinelor națiunii noastre, Par
tidul Comunist Român, liotărl- 
rea de a se integra cu toate 
forțele efortului general de dc- 
săvîrșire a socialismului.

După încheierea dezbaterilor, 
trecindu-se la următorul punct 
al ordinii de zi. Conferința a 
aprobat, cu amendamentele pro
puse, proiectul Statutului Uniu
nii Asociațiilor Studențești din 
România.

Lucrările 
nuă.

Conferinței conti-

netul Mihai Dumbrăvea
nu dc la mina Petrila 
conduce de peste zece 
rrigadă de pregătiri. Zece 

muncă, zece trepte pe 
iun'depășirii — așa s-ar 
defini iroie'ctoria desti- 

ui brigăzii. Prn. labirintul 
pămîntean brigada a croit, 
acești ani, sule de kilometri 
drumuri spre cimpurilc de 

bune, adueîndu-și astfel cu 
priM sinfă contribuția la dezvol
tarea capacităților dc producție 
ale minei, la miile de tone de 
cărbune pe care le-au trimis spre 
riuă minerii acestei vechi ex
ploatări. Despre meritele brigă
zii fruntașe sc vorbește cu sti
mă și respect la mina Petrila; 
despre vitczelc-rccord, despre 
proccnlaicle sporite de depășire 
a sarcinilor de plan, despre is- 
cusinta membrilor brigăzii in 
îndeplinirea diferitelor misiuni 
dificile pentru deschiderea noi
lor'fronturi de cărbune. Toate 
si’-i atribute intrinseci, fapte 
firești, caracteristice fizionomiei 
unei brigăzi fruntașe. Deci, nu 
mai surprinde pe nimeni faptul 
că brigada iși confirmă lunar, 
prin noi fapte, prin noi dovezi 
ale destoiniciei — renumele, 
„stalusul" dc colectiv fruntaș.

Si lotuși, de cîteva săptămîni 
despre brigada comunistului
Dumbrăveanu se vorbește din 
nou. mai mult ca de obicei. Ex- 
plicatia ? O nouă faptă de des- 

care, prin natura și sem- 
niiicația ei, întrece valoarea 
celor „cotate" drept firești, o- 
bis •••o.

Jr

hai c secretarul comitetului de 
partid 01 sectorului, Despărțirea 
de colectivul din căre făcea par
te, nu era alit de simplă. Solu
ția a găsil-o tot Dumbrăveanu.

I) rigada, crescută și edu- 
cală de el de-a lungul 
a cîlorva ani, In locui 

bătăliilor aprinse pentru titlul 
de brigadă fruntașă, a trecui In 
sectorul care inllmpina dificul
tăți, iar brigadierul și-a format 
o nouă brigadă. Din cine, cum ? 
Din oamenii diferitelor brigăzi

țin 100 metri liniari, brigada v 
avansa zllnlo 
3,90 ml. Ușor 
Îndoială greu 
turile, energia 
reau astfel dirijate incit fiecare 
operație să aibă eficienfă maxi
mă. Deci lotul, fiecare ceas, fie
care minut se cerea folosit judi
cios, rational. Organizarea rațio
nală a fost conjugală cu elanul 
și pasiunea pe care ic-a Irozii

cel pufin 3,80— 
de zis, dar fără 

de realizat. Eior- 
oamenilor se ce-

RETORTAJ

(Agerpres)

datarea noastră se cuvi
ne să înceapă cu o pre
cizare : în luna februarie, 

comun Kcul Dumbrăveanu s-a 
despărțit de brigada sa. Adică 
și-a format o nouă brigadă. Lu
crurile s-au petrecut foarte sim
plu. Deoarece intensificarea lu
crărilor de pregătiri la sectorul 
IV, sectorul cu ponderea cea 
mai mare in producția minei, a 
devenit o necesitate acută din 
cau'a lipsei liniei de front, s-a 
apc’at la cîteva dintre cele mai 
renumite brigăzi de înaintaic din 
alte 
brigada lui 
treacă de la 
Brigada n-a 
vreo
fi tc 
o „

sectoare. S-a cerul ca 
Dumbrăveanu 
II la sectorul IV. 
refuzat niciodată 

misiune, cit de dificilă ar 
t. dar acum s-a ivit totuși 

„problemă". Dumbrăveanu Mi-

Și 
să

— din schimburi în care efecti
vul era mai numeros, precum 
și din noi angajați. în orice caz, 
nici un om care să mai fi lu
crat la pregătiri; chiar mai 
mult, dintre șefii de schimb Va- 
silache Nicu, Timofte loan, Păun 
Stefan, ultimii doi abia obținu
seră calificarea de mineri. Cu 
acești oameni, dintre care pe 
unii i-a cunoscut abia după 
constituirea brigăzii, s-a angajat 
brigadierul Intr-o competiție te
merară care i-a confirmat încă 
o dată un crez devenit principiu 
in munca sa de fiecare zi, și a- 
nume: atunci cînd în învinge
rea greutăților, sau in cuceri
rea unei izbînzi, ai drept cheză
șie încrederea și sprijinul co
lectivului de oameni din care 
faci parte — succesul e asigurat. 
Despre ce este vorba ? In ve
derea urgentării deschiderii u- 
nui panou in straiul 9, i s-a pro
pus brigadierului să organizeze 
o înaintare rapidă la săparea 
galeriei de bază 13/9. Au mai 
încercat și alții să atingă în ul
timul timp viteze record 
fără reușită. ~~ 
diezului — simplu, firesc . „Pu
tem încerca, tovarășe inginer 
șef!'. Si cum Dumbrăveanu nu 
e omul care să arunce vorbe in 
vini, „încercarea" s-a transfor
mat intr-o aprigă luptă cu ro
cile subpămîntene, cu timpul. Du
pă ce-și organizase oamenii pe 
schimburi, brigadierul a stabilit 
„ordinul de bătălie": pentru a 
atinge viteza lunară de cel pu-

comunistul Dumbrăveanu In ria
dul ortacilor lui.

a frontul de lucru cioca
nele de abataj pîriiau 
Înverșunate, iar la schimb

treceau clin mină In mină, din 
mers, fără oprire. Oamenii, is
cusința și pasiunea lor, rupeau 
cu îndirjirc peretele de rocă, 
cișligau fiecare ceas, fiecare mi
nut in favoarea izblnzii colecti
ve. Totul a mers strașnic pînă

Intr-o zi cind la ivirea unei in
tercalata ialialc — se concen
trase. un procentaj de metan 
care ' făcea imposibilă pușcarca 
ortului iar ciocanele de abataj 
se dovediseră neputincioase in 
roca dură. Cu toate sforțările, 
munca a stagnat un moment. 
S-a pierdut o zi, deci metri pre- 
fioși din cei 100. După evacua
rea gazelor, ziua pierdută a lost 
recuperată chiar a doua... zi 
cind brigada a săpat în st încă 
7 metri I Elorturile n-au slăbit 
nici în continuare pină ce bri
gada a scăpat de cei 8 metri de 
gresie, și apoi pînă la sfîrșitul 
lunii, cînd topografii au tras 
linia și au adunat „metrii" reali
zați, bilanțul s-a dovedit cel 
așteptat: brigada lui Dumbră
veanu a săpat în mixte și steril 
100,3 ml de galerie in profil 
TH-7, obfinînd o depășire de 
plan de 65 la sută.

sie vorba deci de un re
cord. De o faptă demnă 
de renumele secretarului 

de partid Dumbrăveanu Mihai, 
un rodnic bilanț pe traiectoria 
marii întreceri pe care, in cins
tea aniversării eliberării patriei, 
brigada o va mai reedita cu si
guranță.

Ieri au continuat adunările 
salariaților din unitățile Cen
tralei cărbunelui Petroșani pen
tru constituirea comitetelor de 
direcție. Astfel de adunări au 
avut loc la exploatările minie
re Lupeni, Aninoasa. Paroșeni. 
precum și la prcparațiilc Lupcni 
șl Petrila.

Reprezentanți ai consiliului 
de administrație al Centralei 
cărbunelui, veniți la adunări, 
nu făcut cunoscute competența 
comitetelor de direcție și func
țiile stabilite, au subliniat a- 
tribuțiile acestor organe de con
ducere colectivă. La fi. M. Lu
pcni președinte al comitetului 
de direcție a fost numit tov. 
ing. Vasile Ciripelii, directorul 
exploatării, la E. M. Aninoasa

ing. Gh. Feier, la E. M. Paro- 
șeni ing. Dan Surulescu, la pre- 
parația Lupcni tov. Victor Ar- 
deleanu, iar la preparația Pe
trila ing. Sabin Fiorca.

Adunările reprezentanților sa- 
lariaților au ales în comitetele 
de direcție un număr de 16 
muncitori, tehnicieni și ingi
neri dintre cei mai destoinici, 
care se bucură de stimă și pre
țuire in colectivele unde mun
cesc.

In zilele următoare vor con
tinua adunările de constituire 
a comitetelor de direcție in ce
lelalte unități ale Centralei căr
bunelui : E. M. Dilja, fi. M. 
Vulcan, E. M. Uricani. fi. M. 
Lonea, E.D.M.N. Petroșani, pre
parația Coroc.ști ș. a.

• Consumați ciorbă de... ghiocei?!
A

» In căutare de trufandale

I. DUBEK

insă
Răspunsul briga-

Concursul de matematică al elevilor
Duminică 20 aprilie va avea 

loc faza județeană a concursu
lui de matematică al elevilor 
din clasele a VIII-a, la care 
participă școlarii care au ob
ținut intre 18 și 20 puncte la 
faza lo'-n’H. Concursul se des

fășoară în localitățile Deva și 
Petroșani. Din Valea Jiului, la 
această confruntare a viitorilor 
matematicieni participă aproxi
mativ 40 de elevi, reuniți in 
sălile Școlii generale nr. 1.

Al treilea convertizor al oțelăriei 
Combinatului siderurgic de la Galați

A fost predat pentru înzidire 
cel de-al treilea convertizor al 
oțelăriei Combinatului siderur
gic de la Galați — operație 
care începe cu două luni mai 
devreme față de termenul pla
nificat.

Capacitatea noului converti
zor este similară cu a celorlalte 
două intrate în funcțiune anul

Noul turn al puțului cu schip de la mina Aninoasa impune* prin arhitectură mo- 
dernă și eleganță. Foto ;Mihal COCIRLA

trecut. E* ___ x
cîte 150 tone, folosind drept 
combustibil oxigenul de la o 
sursă cu un debit orar de 11 000 
mc, iar materia primă de bază 
de la furnalele combinatului. 
Viteza proiectată de elaborare 
a unei șarje este sub o oră, 
ceea ce situează acest tip de 
agregate în rîndul celor mal 
productive din lume. Ritmul 
în care se desfășoară lucrările 
face posibil ca în preajma zilei 
de 1 Mai noul convertizor al 
Combinatului să producă oțel.

(Agerpres)

El elaborează șarje de 
' folosind drept

■ ■« a1II■■•■■■■■■■”

Pe ruta
Intenționam, zilele trecute. să 

dăm curs unor sesizări, scrise și 
verbale, primite la redacție, 
privind aprovizionarea popu
lației cu produse lactate de ca
litate. la timp și în cantități 
corespunzătoare cerințelor, cind 
telefonul din birou a sunat pre
lung. De la celălalt capăt al fi-

...Izvorul laptelui
In tinăra și frumoasa fabrică 

do Ia poarta sudică a Petroșa- 
niului nc sînt interlocutori i 
ing. Maria Popa, șefa fabricii, 
con.abilul șef Vasile Băltărețu, 
tehnicianul Ion Bărăianu, se
cretarul organizației de partid 
și, mai apoi, maistrul Aii Esat.

— Fabrica noastră a fost țin
ta multor sesizări, a multor ar
ticole critice in ziarul local. Și 
pe bună dreptate. Acum, pu
tem afirma că situația s-a îm
bunătățit radical - 
discuția tovarășul 
tărețu.

Și contabilul șef 
dispoziție o serie 
cifre, de nume, de 
re merită să fie

Dacă in lunile ianuarie și fe
bruarie rezultatele obținute au 
fost nesatisfăcătoare (in februa
rie fabrica a realizat planul pro
ducției globale doar in propor
ție de 76,5 la sută), pe luna mar
tie ele au fost concludente. Pla
nul valoric al producției globale 
a fost realizat in proporție de 
138 la sută: au fost obținute c- 
conomii la prețul de cost in 
valoare de 277 827 lei. iar la 
1 OOCi lei producție marfă s-a

- a început 
Vasile Băl-

ne-a pus la 
de date, de 
realizări ca- 
consemnate.

• Se profilează noi unități sezoniere
• Igiena nu răspunde prezent
• Acuzat principal: timpul

Găsiți răspunsuri ia aceste pro
bleme în ziarul nostru de mîine.
Tot în ziarul de mîine, mai pu-
teți citi:

B Un fragment din piesa 
„ULISE A RAMAS LA TROIA"
de Radu Selejan

B Spărgătorul casei de bani de 
la mina Dilja a fost prins

Se aleg comitetele de cetățeni
In circumscripțiile electorale 

municipale, orășenești și comu
nale din Valeu Jiului se des
fășoară acțiunea de constituire 
a comitetelor de cetățeni — 
organe de sprijin ale deputaji- 
lor in mobilizarea maselor de 
locuitori la acțiunile de gos-

podărire și înfrumusețare a lo
calităților. Pînă in prezent au 
fost alese în adunările orga
nizate in acest scop pe circum
scripțiile electorale 310 comi
tete cetățenești din care fac 
parte un număr de peste 1600 
de cetă[eni.

Cresc fondurile
organizațiilor U. T. C
Uteciștii de la Preparația Petrila au colectat de la înce

putul anului 15 000 kg fier vechi, care a luat drumul oțelă- 
riilor. Nici tinerii de la mina Dilja nu s-au lăsat mai prejos : 
cantitatea de fier vechi ce au colectat-o, în aceeași perioadă, 
este de peste 11 000 kg.

Sumele revenite organizațiilor U.T.C. din contravaloarea 
fierului colectat vor fi cheltuite pentru organizarea de excursii.
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cu multe „curbe" a produselor lactate
rului, o voce ne propunea ca, 
dacă avem timp, să trecem pe 
la Fabrica de produse lactate 
Livezeni, pentru a ne relata cî
teva din frumoasele realizări pe 
care le-au obținut in ultima 
vreme lucrătorii de aici. Dăm 
curs invitației și facem primul 
popas la...

înregistrat numai 806 lei față 
de 1 126 lei cit s-a obținut pe 
luna februarie. Realizările din 
luna martie au permis ca pla
nul trimestrial să fie realizat și 
chiar depășit la toți indicatorii, 
obținindu-se de la începutul a- 
nului. beneficii de 68 000 lei.

— Aceste rezultate, cu care 
colectivul fabricii noastre se 
poate mîndri — a completat 
tovarășa ingineră Maria Popa 
— au fost obținute printr-o or
ganizare mai Judicioasă a pro
ducției și a muncii, prin ex
ploatarea și întreținerea mai a- 
tentă și mai rațională a insta
lațiilor. prin încadrarea unității 
cu un număr suficient de mun
citori. prin priceperea și con
știinciozitatea fiecăruia la lo
cul său de producție.

— Aș vrea să adaug că în ac
tivitatea noastră din ultima 
vreme, un factor stimulator, 
mobilizator in muncă l-a con
stituit majorarea salariilor în 
întreprinderile aparținînd Mi
nisterului Industriei Alimentare, 
printre care se numără și în
treprinderea noastră — a in
tervenit maistrul Aii Esat. Ca

urmarc a apariției acestei trep
te de creștere a nivelului de 
viață, ne-am simțit mai obli
gați parcă față de noi înșine, 
ne-am mobilizat mai mult, am 
căutat să dăm produse de mai 
bună calitate și in termen.

Afirmațiile maistrului Aii fi
șat sint semnificative. Salariați 
ca Ion Popa, șofer, Miron Stoi
ca, distribuitor, Ion Furdui, 
manipulant. Elena Chelărescu, 
Viorica Măturar, Cornelia Taș- 
că, muncitoare, Marțian Brie, 
fochist, Gheorghe Buzu. meca-

cuie, activitatea noastră s-a 
îmbunătățit simțitor. S-a întă
rit disciplina, a crescut răspun
derea fiecărui muncitor, ne-am 
pus la punct instalațiile, am 
primit un ajutor mai eficient 
din partea Comitetului muni
cipal de partid și a 
lui popular municipal, 
avem încă multe de 
prin forța tinărului și 
lui nostru colectiv, le 
zolva încet, pe toate.

Totu-1 bine pînă aici. Oame
nii muncesc, cîștigă. sînt mul-

așa cum ne-au fost enunțate la 
F.P.L., O.C.L. Alimentara și 
T.A.P.L. Petroșani, venind din 
cînd în cînd cu opiniile noas
tre.

IZVOR
DE
FRUMU
SEȚE

C'onsiliu- 
Dar mai 
făcut și, 
harnicu- 
vom re-

Există, desigur, alte sortimen
te care ar putea sta pe primul 
loc privind Importanța lor în

• „POLAR'-UL DE LA LIVEZENI „OCUPĂ" 5 JUDEȚE
• ÎN CARTIERELE PERIFERICE LAPTELE SE... PRINDE GREU
• PING-PONGUL RĂSPUNDERILOR
• NUMITOR COMUN : COLABORARE, BUNĂ ÎNȚELEGERE — MUL

ȚUMIRE GENERALĂ

nic, ca să dăm doar cîteva nu
me, au simțit că pe umerii lor 
apasă sarcini de mare răspun
dere și s-au străduit să le rea
lizeze in termen, să facă lucru 
de calitate, să respecte riguros 
graficul de producție. Iar mun
ca lor a fost răsplătită cum se 
cuvine. Salariile pe cap de mun
citor au crescut în medie cu 
200—600 lei.

La rindul său, secretarul or
ganizației de partid din fabrică. 
Ion Bărăianu. a ținut să a- 
dauge :

— Sigur că față de lunile tre-

țumiți. Merită aprecieri! Dar 
ne-am permis să punem și noi 
cîteva întrebări pentru a elu
cida unele nedumeriri privind 
calitatea produselor lactate, de 
multe ori îndoielnică, faptul că 
uneori nu se găsesc in cantități 
suficiente, iar alteori nu se gă
sesc do loc, am încercat să a- 
flăm cine-i răspunzător de a- 
cesto anomalii și ce s-ar putea 
întreprinde pentru reglementa
rea lor.

Deoarece răspunsurile la în
trebările noastre au (ost împăr
țite. le vom reda, cu fidelitate,

alimentație. La F.P.L. Livezeni, 
însă, pe primul plan se află 
înghețata (!) Ușor de explicat. 
Cu înghețata a fost realizat și 
depășit planul, cu înghețata 
s-au obținut cele mai mari c- 
conomii. Și nu o un lucru de 
neglijat. Calitatea înghețatei 
produsă la fabrica din Livezeni 
a întrunit sufragii unanime în 
rîndul consumatqrilor, ea fiind 
livrată azi in cinci județe din 
țară : Hunedoara, Dolj, Alba, 
Arad. Caraș Severin.

— Cum se face totuși, am 
întrebat noi, că T.A.P.L. nu

primește cantități suficiente de 
înghețată Polar, că în cofetă
rii nu se găsesc sortimentele 
variate de înghețată pe care fa
brica le poate produce ?

— E simplu — ne-au spus to
varășii din conducerea fabricii 
din Livezeni • T.A.P.L. Petroșani 
nu vrea să ia de la noi în
ghețată vrac (la paliar). Din a- 
ceastă cauză noi nu le livrăm 
nici cantitatea solicitată de în
ghețată Polar. Preferăm s-o vin
dem noi prin remizierii noștri. 
E in avantajul nostru.

— Nu-i chiar așa — au fost 
de părere tovarășii Constantin 
Ciolofan, directorul T.A.P.L. 
Petroșani și Constantin Ceaușu, 
șeful serviciului plan la T.A.P.L.

Și acești noi interlocutori 
ne-au demonstrat .pe viu" cum 
T.A.P.L. a solicitat în repetate 
rînduri Fabricii de produse lac
tate Livezeni înghețată vrac, 
dar comenzile n-au fost onora
te. De asemenea, ne-au mai in
format tovarășii de la T.A.P.L., 
planul do livrare a produse
lor lactate (lapte, unt, frișcă, 
înghețată), încheiat între fabri
că și trust, nu este respectat 
în nici o lună, fapt ce impie
tează asupra realizării sarci
nilor de producție de către 
T.A.P.L. Cit privește vînzarea 
înghețatei Polar de către fa
brica producătoare, prin remi
zierii săi, este evident, in a- 
vantajul său, deoarece benefi
ciază de întregul rabat comer
cial. Vinzind-o in totalitate 
T.A.P.L.-ului, fabrica și-ar di
minua beneficiile.

La această confruntare de a- 
firmații noi nu adăugăm decit 
un lucru: că este nevoie de 
mai multă înțelegere, de mai 
multă colaborare între cele două 
unități, în folosul lor și, mai a- 
les, în folosul consumatorilor 
de înghețată și de prăjituri, ca
re nu pot fi preparate fără 
produse lactate.

Să discutăm 
despre cerere 
și ofertă

La conducerea fabricii 
produse lactate ni s-a spus 
fabrica are capacitatea de 
produce și livra orice cantitate 
de sortimente solicitate de con
sumatori, evident prin interme
diul unităților de desfacere ale 
O.C.L. Alimentara. Dacă-i așa, 
ne-am întrebat noi, și i-am în
trebat și pe tovarășii din con
ducerile color două unități, de 
ce uneori nu se găsesc în ma
gazine produsele lactate căutate 
de consumatori, iar alteori ele 
nu se vînd ?

Și de această dată răspunsu
rile se bat cap în cap, deși, 
după cum ne-a spus și tovară
șa ingineră Maria Popa și to
varășul Cazimir Davidovici, di-

de 
că 
a

Dumitru GIIEONEA

CONTINUARE IN PAG.

Primăvara a început să se 
facă simțită și pe meleagu
rile noastre. Albul zăpezii 
a fost înlocuit de pămin- 
tul reavăn al straturilor, cu 
verdele ierbii. La Vulcan, 
gospodarii orașului sînt 
preocupați de a da un as
pect cit mai plăcut orașu
lui în care trăiesc. Pe stra
da principală, in noile car
tiere de blocuri, ca de alt
fel pretutindeni în această 
veche (și totuși nouă) așe
zare minerească, primăvara 
a declanșat o adevărată a- 
valanșă... a entuziasmului 
gospodăresc. Cu grebla, tir- 
năcopul, lopata ori roaba, in 
timpul lor liber, oamenii 
desființează terenurile vira
ne, creînd în locul lor r.oi 
spații de... clorofilă și ozon, 
zone de frumusețe și destin
dere. Peste tot se plantea
ză arbori ș; arbuști orna
mentali. sc sădesc flori. Stră
daniile locuitorilor din Vul
can le prezentăm intr-un 
buchet de... cifre.

In aceste zile, orașul a 
primit în solul său 3 000 de 
trandafiri, peste o sută de 
arbori și arbuști ornamen
tali. In zilele următoare va 
începe săditul florilor. In 
primul .set", aleile și locu
rile special amenajate in a- 
cest scop vor primi 10 000 
de panseluțe și garoafe, alte 
mii de flori din diferite 
specii.

Sera de flori din Vulcan 
a devenit un nesecat izvor 
de frumusețe. Aici, sub cu
pola de lemn și sticlă, un 
colectiv harnic muncește de 
zor. Fio timpul bun sau 
rău. tehniciană Maria Străuț 
și muncitoarele din seră, 
dar mai ales Elena Penca, 
Lucia Berea și Ana Blaj, 
trebăluiesc ca niște albine. 
Acum, cele peste 50 000 de 
flori, semănate și îngrijite 
în iarnă, sînt așteptate de 
.paturile" calde alo celor 
cinci răsadnițe. Alte flori, 
al căror număr este tot de 
ordinul iniilor, au început 
să-și arate coloritul in stra
turi, urmind să-și ia și ele 
bun rămas de ia seră, la' 
fol ca atitea și atîtea surate 
dc-alc lor. Din izvorul de 
plante multicolore .curg" 
zilnic, spre cartierele ora
șului. șuvoaie de frumuse
țe : flori, mii și mii de 
flori. Locuitorii Vulcanului 
le așteaptă 
fel ca pe 
trăiesc.

și le adoră, la 
urbea în care

P. BREBEN

amio7.il
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Un prestigios turneu
Fotbal hotarepeste

a...

REGIA : .ANDREI BLAIER

ora prînzului, s-a 
Petroșani, din tur-

Ui 
va 
lor

IL ARION 
MARGARETA 

GEORGE CAL- 
ȘTEFAN CIUBO-

PE GENERIC : 
CIOBAN U, 
POGONAT, 
BOREANU, 
TÂRAȘU

Cu peste o țumfitale secol 
In urmă, în preajma at« nlatulul 
de la Sarajevo, un (Inăr și xB- 
roc imigrant englez, pe nume 
Charles Spencer Chaplin, dan- 
sab-! de orice și acrobat, nime
rește in zona noului bussincs 
american — dncmntoiirafyl — 
bineînțeles ca un oarecare din 
mulțil actori care băteau 1a 
poarta nemuririi, oferite In pers
pectiva secolului XX dc marele 
ecran.

Filmul turnat atunci In stu
diourile Keystone, se numea 
.Lupta pentru existentă'. Pri
vind retrospectiv, această pri-

mA peliculă capătă semnifica
ția unei devize.

Intr-adevăr, întreaga activi
tate artistică a lui Chaplin nu 
cs|c altceva docil o continuă 
muncă, o pledoarie creatoare 
care onorează și omagiază 
viața. Existența se răzbuna da
că nu știi s-o cîștigi. Te dă ui
tării. Charles Chaplin a luptat 
pentru a-și dștiga existența, 
făurindu-1 pe Chariot. După ju
mătate de veac de la prima sa 
Întruchipare, acest omuleț ca
raghios, cu baston și pantofi 
scnciați, cu mustăcioară ridico
lă si mers tulburat de nesigu
ranța omului simplu, este, pen
tru noi, actorul Charlie Chaplin 
«1 nu este. Asa cum noi nu mai 
știm cine i-a întruchipat pen
tru prima oară pe Polichinelle, 
Zampano, Calabouche, ori pe 
alți eroi ai comediei delTarte, 
peste mulți ani, văz.înd un nu
me Chariot contemporan, cîți 
II vor mai diferenția de nemu
ritorul Chaplin, creatorul proto
tipului ? Chariot constituie de
ja un bun spiritual ciștigat de 
noi toți, forma sub care creatorul 
sau ni se dăruie. Odată, răs
foind colecția unui săptămînal 
antebelic l-am descoperit într-o 
fotografie pe Chaplin, odihnin- 
du-se pe treptele Tribunalului 
din București. Am tresărit emo
țional, dar citind explicația 
de sub poză am aflai că întor
ceam paginile unui număr a- 
părut în ziua destinată farse
lor — 1 aprilie. Aflată tîrziu, 
vizita lui Chaplin in România, 
oricum, m-ar fi bucurat, dar 
cunoscîndu-1 prea bine pe Char
iot. prezența creatorului său 
nu-mi era indispensabilă. In 
era ordinii, în fiecare an. sute 
de milioane de spectatori îi ur
măresc cu nesaț .slîngăciile', 
răspîndite în lumea întreagă de 
marile și micile ecrane. Char
iot este un produs de prim

Excursie 
de studii
In zilele de 20 și 21 aprilie 

a. c. un grup de circa 60 stu- 
denți, din anul IV al facultății 
de mine, însoțit de cadre didac
tice de specialitate, va efec
tua cu autobuzele o excursie 
de studii la vestita carieră de 
marmură Rușchița.

Vizitarea carierei arc drept 
scop familiarizarea viitorilor 
specialiști cu aspectul practic 
al problemelor miniere, cu me
todele de exploatare, utilajele 
folosite aici, cu modul de or
ganizare a întregului flux teh
nologic.

In cadrul călătoriei, excursio
niștii vor admira și frumuse
țile orașului Timișoara — cen
tru studențesc cu vechi tradi- 

Printrc alte obiective, se 
vizita sj casa universitari- 
din localitate.

Iuliu I. POP
student

VREME A
leri, temperatura maximă la 

Petroșani a fost de plus 10 gra
de ir la Paring de plus 2 grade 
Minima. în aer, a oscilat între 
plus ' orad si, respectiv, minus 
6 <irade.

N’TRU URMĂTOARELE 24 
DF ORE: Vremea se menține 
instabila. Temperatura slaționa-

rang al civilizației, 
introducem In viața n «‘•I , 
dată cu energia electrică, ru 
rul cu explozie, filmul 
k-viziunea, nemSlnutln 
nunța apoi la binofoc 
mnroliri său, așa cum 
putem renunța In becul ele 
trie, la automobil, cine matogr 
ori televizor. Adunate in sui! 
filmele accslui nou Don Quij 
te dau un savuros si modern 
roman picaresc In care, eroul 
plimbîndu-se prin toată lumea 
si practicînd toate meseriile ne- 
b.tnoasr. izbinrlrștc prin nădej
de și voință asupra desenrep- 
rii șl dezamăgirii.

CHARLES

Charlie Chaplin, omul care 
l-a întruchipat pe Chariot în 
aproape 100 de filme, împlineș
te zilele acestea 80 de ani.

Celebrul actor și regizor, au
tor al multor filme de mare ră
sunet, cum ar fi .Luminile ram
pei* ; .Dictatorul* și «Timpuri 
noi-, a revenit pe ecrane la 77 
de ani cu un nou film de suc
ces — .Contesa din Hong- 
Konq*. Sîntcm siguri că treclnd 
pragul celor 8 decenii de viață 
Charlie Chaplin, creatorul pen
tru care vîrsta nu contează, va 
oferi noi surprize continuilor săi 
admiratori.

li aducem omagiul nostru, in- 
dreptîndu-ne gîndul spre una 
din cele mai bune povestiri ale 
sale pentru oamenii mari — fil
mul „Luminile orașului*,.. A 
fost odată un om care nu 
avea nimic și care a dăruit unui 
orb universul.

ina c fereastra prin care 
comerțul comunică in prima 
instanță CU cumpărătorii, afir
ma deunăzi un slujitor al zeu
lui cu aripioare la coif, caro a 
petrecut o viață dc om .din
colo dc tejghea'’. Dacă vitrina 
joacă un rol alît de important 
in relația comerț—cumpărător, 
atunci, firește, și firma trebuie 
să-și ocupe locul cuvenit în 
această relație, compunindu-sc 
cu prima (vitrina) în ceea ce 
se cheamă carte» do vizită a 
magazinului.

Dacă cele scrise (firmele) iși 
îndeplinesc rolul în măsura in 
caro corespund sub aspectul 
bunului gust și al esteticii ci
tadine, cele luminoase, pe Un
gă aceste atribute, mai au încă 
o misiune principală «le înde
plinit : să lumineze.

Pornind chiar din Piața Vic
toriei, pe stradă în jos firmele 
Autoservire. Elegant, Țesături, 
Mercerie. Select iși etalează 
caligrafiile despuiate de ceea ce 
este mai important în existen
ța lor — tuburile luminoase. 
In serile acestea, cind o ușoa
ră briză a primăverii ne invită 
la o trecere în revistă a nou
tăților de sezon din vitrinele 
magazinelor. numai firmele 
Agenției teatrale (cu textul 
ciuntit) și Loto-prono-ului de 
lingă magazinul de artizanat, 
clipesc timid în noapte. Chiar 
și firmele montate în ultima 
perioadă, la restaurantul Car- 
pați și unitatea do brînzeturi 
și mezeluri, din lipsa de becuri, 
luminează’ cu silabe lipsă.

Pentru că au devenit simple 
ornamente fără nici o funcție 
în procesul reclamei comerciale.

Poate cu prilejul acțiunilor 
de înfrumusețare în curs dc 
efectuare cei vizați se vor con
vinge că aceste firme numai 
luminînd, o dată cu căderea 
sorii, vor imprima străzii feerie 
și personalitate.

T. KARPAȚIAN

...Seară de octombrie 1959. 
Început obișnuit de nouă sta
giune. In sala, de pe bulevar
dul Maghcru, a Teatrului 
Armatei, nici un loc liber. 
Premieră ? Nu. După patru 
ani de la ziua în care George 
Vraca îmbrăcase pentru prima 
oară toga nobleței și a nemăr
ginitei poezii, sub chinul ce
lebrului autor al „Odelor-, 
spre „Fintina Blanduziți* con
tinuau să se îndrepte, Ia fîe-

care reprezentație în reluare, 
sute și sute de spectatori. Aici 
l-am văzut pe marele actor 
George Vrara. Mai bine sptm, 
aici l-am admirat real vrăjit, 
aici m-am liturt lîrit ca nici
odată — pinâ atunci și... do 
atunci — cn voie sau fără 
voie, sub s naiul melancolic 
dar plăcut al totalei încreme
niri în fața unui om al sec- 
noi. A fost colosal ! A fost 
George Vraca atit de grandios, 
atit dc (lesăvirșit, de excep
țional, atit de... Horații», 
incit acum. aniintin<lu-nil-l. 

îmi revăd parcă aievea privi
rile extaziate si îngreunate 
de copleșitoarea impresie a 
măreției, urmărindu-l dintr-un 
colț in altul nl scenei, impre- 
surindu-1, ridicîndu-I și așe- 
zindu-l undeva, pe un podium 
al succesului perpetuu.

încerc, după cum se vede, 
o evocare. încerc — dar știu 
că nu voi reuși. Și cît dc 
anevoioasă parc o treabă, atunci 
cind îți vezi în față spectrul 
neputinței dc a reda, în cu
vinte știute, măreția unei plăs
muiri care te-a impresionai 
total ! Dar simt nevoia acută 
— acum cind se împlinesc 
cinci ani de la dispariția 
aceluia care peste patru de
cenii a ținut publicul intr-o 
mare tensiune, răscolindu-1 și 
entuziasinîndu-l în orice mo
ment — să cinstesc, cu umile 
puteri, memoria neuitatului 
interpret al lui Faust. Karl 
Moor. Romeo. Hamlet. Oedip. 
Vlaicu. Ovidiu sau Richard 
al 111-lca. Și încerc...

Cam în aceeași perioadă, 
într-o dimineață, pe scena 
Casei studenților bucurcșteni. 
a recitat „Scrisoarea a III-a“.

PORTUGALIA — 
ELVEȚIA 0—2 !

Deși cu toate \edetele 
prezente in formație, se
lecționata Portugaliei a su
ferit o neașteptată înfrînge- 
re pe teren propriu cu sco
rul de 0—2 (()—2) în me
ciul disputat la Lisabona cu 
echipa Elveției in cadrul 
preliminariilor campionatu
lui mondial de fotbal (gru
pa I europeană).

In această partidă, fotba
liștii portughezi au fost 
departe de forma care i-a 
consacrat, prostind un joc 
de slabă factură, scriu co
mentatorii agențiilor inter
naționale de presă. Eusebio 
și Torres au fost de nere
cunoscut. In plus, apărarea 
a comis greșeli pe care el
vețienii le-au speculat, în
scriind cele două goluri.

Arbitrul englez John Tay
lor a condus următoarele 
formații : Portugalia : Da
mas. Conceicao. Humberto 
Coelho. Jos« Carlos. Hilario, 
Rolando. Peres. Simoes, 
Torres (Manuel Antonio), 
Eusebio. .1. lacito. Elveția: 
Prosoeri. Michaud. Ram- 
seier. Tachella. Stier! i, 
Kuhn. Signorelli. Odermatt, 
Vuillemier. Kuzli. Quentin.

Comitetul director al fe
derației internaționale de 
volei întrunit la Montevideo 
a aprobat programul .Cupei 
Mondiale- (echipe masculi
ne) care se va desfășura în 
R. D. Germană între 13 și 
20 septembrie 1969. Printre 
cele 12 formații participan
te se află și selecționata Ro
mâniei.

Marți, Ia 
înapoiat la 
noul întreprins, la inițiativa e- 
chipei B.S.G. Halloren Halle, 
în R. D. Germană, echipa de 
handbal feminin a Școlii spor
tive. Reîntilnindu-I pe antreno
rul Eugen Bartha, am ținut sa 
aflăm cîteva amănunte :

— Șapte zile ne-am aflat pe 
meleaguri străine. Am jucat pa
tru meciuri. La Gera. cu Lo
komotiv. echipă fruntașă în li
ga a... IlI-a, am încheiat ne- 
decis. 10—10. o partidă în ca- 
re-am condus din primul și pî
nă în ultimul minut, cînd gaz
dele au egalat. Și-a spus cu- 
vintul, cred, și... oboseala dru
mului. După o zi de pauză, vi
nerea trecută ne-am deplasat 
la Oschersleben înfruntînd un 
nou... Lokomotiv, de data a- 
ceasta din liga secundă. In ur
ma unui ioc foarte bun. echi
pa noastră a cîstigat Ia scor: 
21—15. Ia pauză : 13—8. Sîm- 
bătă. Ia Aschersleben. ne-am 
reîntîlnit cu „oxpediatoarea- in
vitației, valoroasa formație din 
prima >ie5 R S.G. Halloren 
Halle. Mobilizîndu-se total și 
uîtînd... început"’ anevoios, ju
cătoarele petro<ănene au cîști- 
gat cu 11—9. Mulțimea de spec
tator» din sală — toate meciu
rile lo-am înrat «n săli cores
punzătoare. arhînline — a a- 
nlan'let tn-’e’»»"'» snectaculozita- 
tea lin'd narthi«. rlo ridicat ni
vel tehnic as zice eu. A doua 
zi. ia ReHo. am acordat revan
șa gazdelor. S'»-am... nierdut, cu 
13—12. abia în final. In ciuda 
rezultatului final al turneului, 
consider comportarea echipei 
noastre în R. D. Germană ca 
fiind excelentă.

După ce ne-am declarat de a- 
eord cu succinta conchidere a

antrcnorului Eugen Bartha, 
ne-am interesat de componența 
Iotului deplasat, de comporta
rea fiecărei handbaliste petro- 
șănene.

— Au efectuat turneul 15 ju
cătoare : Alice Tudor, Maria 
Nașcu, Mariana Cătațoiu, Lia 
Barabaș, Sabina Mureșan, Eva 
Ioncscu, Mia Domșa, Ana Maier, 
Maria Ghiță — o jucătoare 
transferată încă din toamnă de 
la Rapid București, Eva Măn- 
diță. Georgeta Nicolescu. Se- 
vastița Tamazi, Carmcncita Al- 
bescu. Cătălina Szolga și Viori
ca Suciu. A fost .rulat- pe 
parcursul partidelor tot Iotul 
deplasat. Toate jucătoarele s-au 
achitat conștiincios 
evoluînd cu curaj 
Dacă ar trebui să 
cări deosebite, s-ar 
montarea detaliată 
meci, 
nat...

Altceva : Aș dori să adaug că 
pretutindeni în R. D. Germa
nă am fost primiți excelent și 
să mulțumesc, prin mijlocirea 
ziarului, tuturor celor care ne-au 
acordat sprijin și... credit în 
vederea efectuării acestui tur
neu.

de sarcini, 
si ambiție?, 
fac remar- 
impune co- 

a fiecărui 
Le veți vedea în csnipio-

BASCHET

V. T.

Selecționata României 
în Israel

Selecționata masculină de 
baschet a României aflată 
in turneu în Israel a învins 
cu scorul de 84—51 (40—30) 
formația Macabi Haifa.

Farmec

eleganță
Cită eleganță scenică ’ Cu eită 
elocvență reușea să marcheze 
stări sufletești deosebite ! Sub 
o privire care cucerea total
mente, n vece vibrantă și tu
nătoare, discretă și melodioa
să, aluneca in șrrpuiri magni
fice peste o masă de conștiin
țe, adine atinse în 
late. Si-apoi aplauze 
in picioare, ovnțll...

...Ianuarie 1961. 
public hueurestean 
însănătoșirea artistului 
rului George Vraca. 
noul... Richard al 
Premier» <■ un adevărat tri
umf. Triumful șl încununarea 
deplină a unei mmi cariere 
artistice !

Pe la jumătatea lunii f< bru- 
arie, in sala Palatului Republicii 
l-am revăzut, in... penultima 
sa reprezentație, pe George 
Vraca în rolul complex și di- 
fjcil al cocoțatului obsedat 
de putere in orice condiții. 
A fost superb, uriaș ! In cele 
mai eflorescente afunduri ale 
inimilor celor care l-au văzut 
va rămîne. cine știe pentru 
cit timp, imaginea unui artist 
despre al cărui farmec scenic 
nu se poate folosi decît super
lativul indescriptibil

...Și peste două luni, teatrul 
nostru suferea o incomensu
rabilă pierdere. Acum, la 
cinci ani de la acest trist eve
niment. las să picure o lacri
mă in memoria aceluia care a 
fost unul dintre cele mai mari 
produse ale pământului nos
tru românesc. prforuT George 
Vraca.

sensibili- 
îndelungi

întregul 
•st cap lă 

popo- 
Și pe 

III-l<»a !

Viorel TEODORESCU

Atletism: Campionatul școlai 
faza orășenească

In ziua de II aprilie a. c., 
pe stadionul Minerul din Lu- 
peni s-a desfășurat faza orășe
nească a campionatului școlar 
de atletism. Au participat echi
pele a cinci școli generale din 
Lupeni.

Clasamentul este următorul : 
Fete: I. Școala generală nr. 3 
— 928 puncte; II. Școala gene
rală nr. 1 — 821 puncte; III. 
Școala generală nr. 2 — 747 
puncte.

Băieți : I. Școala generală 
nr. 3 — 1 017 puncte; II. Școala

generala nr. 1 — 921 puncte; 
III. Școala generală nr.
831 puncte.

Printre atleții cvidențiați 
numerăm pe Macovei Jana, 
ravecz Emil, Popa Carmen 
Patempa Angela de la Școala 
generală nr. 3; Nagy 
dru, Moldovan Maria, 
Școala generală nr. 1.

Alexan- 
de

EMIL
corespondent

Inii? 11 ji 75 aorilie

rulează filmul românesa

Acțiunea filmului se des
fășoară intr-un tîrgușor de 
provincie oarecare, de care 
se apropie pe zi ce trece 
șantierul mobil al unui 
drum de cale ferată. Mun
citorii care lucrează pe a- 
cest șantier, cu preocupări
le lor. cu căutările lor și 
încercarea de a se stabili 
„undeva", de a-și îndeplini 
intr-un fel sau altul aspi
rațiile, sint personajele în 
jurul cărora și-a propus re
gizorul Andrei Blaicr să re
zolve una din ideile de ba
ză ale scenariului: lupta 
împotriva inerției, pentru

continua autodepașire 
perfecționare.

Maistrul Redea, după o 
viață nomadă, găsește in 
casa Netei Crișu un climat 
propice pentru realizarea 
dorinței sale arzătoare de 
a avea pe cineva lingă el. 
de a avea un cămin.

Fiecare din eroii filmului 
caută și speră să găseas
că ceva. Mitu. băiatul Ne
tei. dorește să devină folo
sitor celorlalți și lui însuși. 
A urmat cursurile unei școli 
tehnice de topometri, și-a 
cheltuit energia în tot fe-

Biblioteca
pentru toți

la nr 500
fofi* imen? prestigiu-i conferă „Ulblioffcil pentru 

popnlaritaie 1
In primul rlr.d vechimea. Face parte din primele colecții 

apărute in Etiropo după Unicerxol-Rehlnm Rihllntek din leip- 
rtg si generații de editori străduit să-l mențină presti
giul neștirbit. Așa ne explica faptul ai de-o lungul anilor 
.Biblioteca* o adus un îndoi! serviciu literaturii noastre, fapt 
semnalat și de Vlahuță clndva. referitor la vremea lui 
....asigură cititori scriitorilor și prepaid scriitori pentru ci- 
liloril de molie".

In această privință o scurtă privire istorică oslo revela
torie. Idcea tipăririi unei colecții de mare popularitate apar
ține editorului Carol Mill Ier. Primul număr vede lumina ti
parului in martie 7895. Preluată in 1899 dc către editura 
Alcalay, colecția trece in 1918 de numărul 1 000, alungind in 
1949 la numărul 1576. In acest răstimp, in întreaga Iară au 
lost diluzate 25 de milioane (le exemplare, cifră imensă pen 
Iru acele vremuri, cind un firet/ mediu era de 7 000 de exem 
plnre. Timp de un deceniu, apoi, piuă in 1959, au fost edi 
talc intr-o prezentare grai ic a nouă, număr de pagini și ti 
rai'- mărite, circa 270 volume ncmimerolulc. Reiat merită ii 
I960 și livrată librăriilor săplăminal, scria a treia nume 
rotată o „Bibliotecii pentru toți" atinge In ar ești noi ani a 
ci 17 milioane exemplare. In slirșif, din 1965, colecția Edi 
turii pentru literatură lansează cunoscutele volume cu co- 
perfi ilustrate. Noua șefie a prețuitei colecții a ajuns acum 
la numărul 500 și la un tiraj general de peste 35 milioane 
volume.

O altă calitate o prezintă continuitatea concepției, caic 
venea și vine să ofere oricui valorile spiritului uman din 
toate vremile. „Cred cu majoritatea cititorilor noștri au ajuns 
in contact și cu buna noastră literatură și cu cea străină, 
mai Intil prin mijlocirea „Bibliotecii pentru foți". Ea a ră
mas superioară tuturor bibliotecilor de popularizare dc mai 
lîr/iu, prin alegerea lucrărilor pe care a crezu! ca e bine 
să Ic înfățișeze cititorului român*... — spunea, prin anii ' i ■ 
Ion Agîrbiccunu. Și tot el exclama : „A lost dc la înființarea 
ei și pinâ azi pline bună și-ieftină pentru toți iubitorii de 
cultură", referindu-se la suma accesibilă a cărțuliilor porto
calii.

Un rol deosebii l-a jucat și îl joacă menținerea prestigiu 
lui și popularității colecției, continua Înnoire a graficii, și a- 
daplare a paginației la cerințele vremii. Și ca să ne oprim 
doar la esență, cine mai poale uita coperta primului număr 
al seriei ilustrate, desenată de Petre Vulcânescu și destinată 
versurilor lui George Bacovia I O copertă sugestii ă. Inteli
gentă recomandă <> carte chiar dacă ea este mai puțin ac
cesibilă. lată dar cum o simplă și elegantă modalitah; poate 
ajuta la înfăptuirea unuia din rosturile marii investiții pe care 
statul socialist o lace în cultură. Acela dc a atrage, de a 
„obliga" mase largi de cititori să se cultive și prin lucrări 
mai dificile.

De asemenea, diversilicarea profilului colectivi, inițială 
recent prin seria paralelă de critică, vine să-i mărească via- 
biJilalca, oferind posibilități de 
de lectori.

Paginile apoi au crescut ca 
prindea maximum 60 de pagini 
medie, astăzi. Tiraje de pînă sau peste 200 000 de exempla
re, rar întîlnile în genere aiurea, consemnează uriașa difuza
re a cărții în nodurile celor mai largi mase de cititori. Ast
fel, Sadoveanu a apărut în Biblioteca pentru toți intr-un ti
raj de 830 000 exemplare, Liviu Rc^reanu în circa 1 090 OOn 
Camil Petrescu în sute de mii de exemplare.

Numerele 499 și 500 oieră cititorilor poezia și proza lui 
Alexandru Philippide, operă dc mare finețe, profunzime și 
cultură. Un plan vast a lixat numărul titlurilor ce vor fi 
publicate în următoarea clapă la peste 2000, căulind să 
ofere, in continuare, cititorului operete beletristice funda
mentale ale lumii.

informare unui cerc mai larg

număr. Un '.olum vechi cu- 
fip iață (le <X) (le pagini, in

Theodor MATEESCU

de acțiuni 
sau mai puțin importante, 
vrînd să facă ceva. Dar ce 
anume ? Mitu caută cu răb
dare, cu pasiune și îndir- 
jire. O întrebare îl chinuic 
permanent: „Ce este impor
tant. ce trebuit? să faci si 
mai ales cum trebuie să 
faci* ?

Redea nu oslo nici el prea 
departe de Mitu.

Muncitor foarte bun. 
marad la fel de hun, 
dea se simte la lei de 
împlinit Șr el caută cu dis
perare ceva. întrebarea lui :

ca-
Rc-
ne-

„Cmu terminăm ?“, pare să 
însemne dc fapt : „Cind voi 
termina cu propriile mele 
ezitări, cînd voi izbuti să 
găsesc acel „ceva" dc care 
aș avea atîta nevoie ?"

La rindul lor. Neta Crișu, 
Bombă — muncitor pe șan
tier — și prietenii Iui. Șer- 
hu și Dincă. vor să obțină 
„importantul în viață"

Fiecare erou încearcă în 
felul său propriu, caracte
ristic. să dobîndească ceea 
ce iși dorește.

Și — vor găsi acel 
„ceva*...

Programul de televiziune pentru săptămina viitoare
Duminică 20 aprilie

«j Oia t x< ; iu. Cum va fi 
vremea 7 Gimnastica dc- 
înviorare-

3,49 nlru copii și școlari. 
La șase pași de o ex
cursie — emisiune con
curs. Participă echipele 
reprezentative ale școli- 
.'••r din județele Bacău 

i Vrancea.
Filmul serial Belle și 

bm lien HV). Străinul. 
10 ou Ora satului.
11.00 Cah-Hoscop mu7ica)-co- 

’ «‘grafic.
''*.,00 Do strajă pdtriei.
12.30 r•'.nrort simfonic. In pro

gram : Simfonia -a IV-a 
In Fa irr ’er de Beetho
ven.

13,(5 Pubhcitațe.
13.30 închiderea emisiunii dc- 

dimineată.
16,00 thiminică— ««portivă. Fot

bal : Petrolul — Progre
sul. Transmisiune de la 
Ploiești. Filmul documen
tar : „Armonie șl efort*.

18.30 Zoo. Din viața animale
lor.

19,00 Telejurnalul de seară.
19.15 De pe strune de vioară. 

Program susținut de Or
chestra dc muzică popu
lară „Doina Argeșului* 
Pitești.

19,45 Desene animale.
20,00 Film cu trei stele : Pros

tănacul. Coproducție 
franco-italiană.

21.30 Concert de seară susți
nut de orchestra de mu
zică ușoară a Radlotelc- 
viziunii.

22.15 Varietăți pe peliculă..
22.30 Telejurnalul de noapte.
22,40 Telesport.
23,00 închiderea emisiunii.

Luni 21 aprilie
17.30 Telex TV.
17,35 TV pentru specialiștii din 

industrie. Materiale plas
tice Înlocuitoare de lemn 
-i metal

18,05 Limba franceză — Lecția 
55.

18.30 Șoimii emisiune pen
tru tineret.

19,00 Telejurnalul de seară.

19.30 Gong emisiune de ac
tualitate teatrală.

20,00 „Steaua fără nume" — 
emisiune-concurs de mu
zică ușoară. Prezintă Dan 
Deșii u.

21.00 Roman foileton. Forsyte 
Saga (XXV).

21,50 Film documentar : Ală
turi de Lenin.

22.10 Arta plastică. Anuala de 
grafică (T).

22.25 Pygmalion montaj mu
zical literar.

23.10 Telejurnalul de noapte.
23,20 închiderea emisiunii.

Marți 22 aprilie
17.30 Telex TV.
17,35 Pentru elevi: Consultații 

la limba română (cl. XII). 
Tenia : De la povestiri la 
romanul istoric.

18,05 Limba engleză. Lecția 54.
18.30 Micii meșteri mari — 

emisiune pentru pionieri 
și școlari.

19JJ0 Telejurnalul de seară. 
(9,30 Actualitatea științifică.
20,00 Seară de teatru. „Dansul 

morții- de Strindberg. In

terpretează un colectiv 
de la Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra-.

22,10 Film documentar.
22,25 Selecțiuni din concertul 

organizat Ia Budapesta 
de Consiliul Mondial al 
Păcii.

2-3,10 Telejurnalul de noapte.
23,20 închiderea emisiunii.

Miercuri 23 apriîie
11,00 Limba franceză. Lecția 55 

(reluare).
11.30 Limba engleză. Lecția 54 

(reluare).
12,00 TV pentru specialiștii din 

industrie. Materiale plas
tice înlocuitoare de lemn 
și metal (reluare).

12.30 închiderea emisiunii de 
dimineață.

17.30 Telex TV.
17,35 TV pentru spedalișțl. 

Medicină. PI ocitoz.a to
xinelor mlcrobfene.

18,05 Limba germană. Lecția 
52.

13.30 Club XX — emisiune pen
tru tineret. „Tinerii de

pe Valea Teleormanu
lui".

19,00 Telejurnalul de seară.
19.30 „Pe cărarea dorului- — 

muzică populară româ
nească.

19.45 Monografii contemporane 
Orașul dintre turnuri.

20,05 Tele-cinemateca — Viață 
furată. Cu Bette Davis 
și Glenn Ford.

21,55 Dialog cu telespecta
torii.

22,15 Avanpremiera.
22.30 Itinerar european. Pere

grinări prin Montmarte.
22.45 Cărți și autori.
23,00 Telejurnalul de noapte.
23,10 închiderea emisiunii.

Joi 24 aprilie
>1,00 Limba germană. Lecția 

5'2 (reluare).
11.30 Pentru elevi: Consultații 

la matematică (clasa a 
VIII-a). Tema: Ecuații 
algebrice.

12,00 închiderea emisiunii de 
dimineață,

17.30 Telex TV.
17,35 Pentru elevi : Consulta

ții la chimie (clasa a 
XII-a). Tema : Zaharide- 
le — structură și pro
prietăți.

18,05 Limba rusă. Lecția 54.
18.30 Studioul pionierilor. Răs

pundem prezent.
19,00 Telejurnalul de seară.
19.30 „întrebări la care s-a 

răspuns... întrebări la 
care nu s-a răspuns-. 
Harta lui Piri Reis, o 
c-nigmă a istoriei.

20,00 Seară de teatru. Foto
grafii mișcate (II). Scri
sorile, de llie Păunes- 
cu.

21.30 Prim plan. Franz Xavo» 
Dressier.

21,50 „(Stasul primăverii*. Se- 
lcctiuni din recitalul câș

tigătorilor Concursului și 
Festivalului de muzică 
ușoară de la Galați.

22,20 Film TV.
22,40 Lira — emisiune de ver

suri. Antologia poeților 
contemporani.

22,55 Telejurnalul de noapte. 
23,05 închiderea emisiunii.

Vineri 25 aprilie

10/10 TV pentru specialiști. 
Consultații pentru medici. 
Parazitologie (reluare).

11,00 Pentru elevi. Consultații 
Ia fizică (clasa a IX-a). 
Tema: Probleme de Ia 
Olimpiada dc fizică (fo- 
luare).

1 l..!O Limba rusă. Lecția 51 
(reluare).

12,00 Limba spaniolă. Lecția 56.
12/tO închiderea emisiunii de 

dimineață.
17.30 Telex TV.
17.35 Tribuna economică. O- 

biective din întrecere.
18,05 Limba spaniolă. Lecția 

56 (reluare).
18.30 Nuntă-n Maramureș 

emiMune pentru tineret.
19,00 Telejurnalul de seară.
19.30 Ciută <> formație instru

mentală condusă d<> Tu
dor Pană.

19,50 Desene animate.
20,00 Film artistic : Studiu

despre femei - o pro
ducție a studiourilor din 
R.P. Ungară.

21.30 Reflector.
21.45 Mult e dulce și frumoa

să. Emisiune dc limba 
română.

22,10 Teleqlob — emisiune de 
călătorii geografice. Es
cale mediteraneene.

22.30 Cronica muzicală.
22.45 Telejurnalul dc noapte. 
23,00 închiderea emisiunii.

Simbătâ 26 aprilie
17.30 Telex TV.
17.35 Medicul vă sfătuiește. 

Abuzul dc medicamente.
17.50 Pentru copii și școlari. 

TelejurnaiuJ de seară.
19.30 Cadran emisiune de 

actualitate internaționa
lă.

20.00 Tele-enclclopedia.
21.00 vduzica populară bănă

țeană interpretată Ia ta- 
ruqot de Remus Bistriță 
și Dorin Cuibaru.

21,15 Film serial Bonanza.
2205 Invitații noștri. Emisiune 

muzicală.
22.45 Telejurnalul de noapte. 
23,00 închiderea emisiunii.
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Pe rufa cu multe „curbe" a produselor lactate
rectorul nC.l.. Alii 
Im' între unitățile p< 
le . -induc există relații • 
nă ■'(rlrgerr

— \’ei — j-punea șefe 
ci» ‘ ' ptr — putem produce
F» li» ra rițntîtflti industriale de 
pmft’KC lartnti 
te «Hn 
n.r i 
men»'»

si în sorlimon- 
itrr c<‘lo miri variate, dar 

Mimenlarn nu face co- 
^uhs(anti/-lo t» itllîma 
înfrenrie'1 -ren nnpcfrft o 

mai primi! frri i<.acini dc franc- 
portwt — c- fe «n • MiMîlc O.C T 
Mim -••'r?. înot! nufom fpco fp 

tu-măi-nr c«ri^f- cs!<-
că gestionar’* ••n'tă«Hnr 

<!e*-faccro a nmdus.'Inr IpHntc 
nu musesc sâ coreleze comen
zii'- ior către fabrică cu cerin
țele ponuleiioi. Aceasta face ca 
uneori sortimentele de produse 
lartnfo să nir se vînriă. î.ir al 
tropi să linsească.

■— Afirmațiile inv^rfisei ingi
nere sînt contrazise de realitate 
— ne-a relatat tovarășul Ca-

>imir Davidovici. l>c multe ori 
comenzile noastre nu-s onorate 
in întregime, unele unități nu 
primesc do loc produse lactate 
in limp ce altele primesc mai 
mult dorit au comandat, iar n- 
pros izinnarca se face prea fir- 
riu. Nn mai departe. în ziua 
«le 15 aprilie a. c. (în chiar data 
^htifoi noastre fa FPL. — n. r.) 
nînă la ora 10 unitățile ib- des
facere a produselor larlrin de 
pe strada nrincins*.’’ n V ♦rn- 
«aninlui nu nrîmîsorft wf». 
N’rrilmîcifofen oom'rîrJnnă’-;; 
norcază discul" ’ofermin.ohllc. 
pe alocuri nnorir ~:n">aln între 
vânzători si cumpărători.

■h’ni nu punom la îndoială 
iile sî huna crodîntă 

■v4nr doi sofî do nnifă«î
d- -n că amîndoi au drentate in 
felul lor Este o realitate arhi
cunoscută că unele unîtăti pri
mesc produsele lactate târziu 
•*ă -iltelc nu primesc de loc, că 
nn>i gestionari 
puțin, iar alții 
mult, că multi 
dezinteresați în

a 
r*re-

firește și cauze obiective din 
partea fabricii, cum ar fi dc- 
f«'Ctnrra frecventă a aparalu 
lui do pasleurizaro și a mari
nilor dc transportai marfa: sînt 
și cauze subiective ca indisci
plina ți comoditatea unor șo
feri și distribuitori: este si nu
mărul marc do unități disper
sate în tonte localitățile Văii 
Jiului. Toate acestea insă nu 
not anula sau chiar diminua do
leanța indroplâtilS a cetățeanu
lui : el vrea pfi . u.fj di^'lneala. 
înainte do a pleca la serv iciu 
lapte coacă: ol vro - să căi as
că în pormanentă în magazine 
unt. smintînă. iaurt. friscă. 
brinză. cir . nrodusc pror-sn^tc, 
din abundentă. F<(c o latură a 
creșterii r’vch'1”’ do ti-pl pe 
nu ponto fi noiriiiată do către 
cei cc au datoria si Dosibilita- 
♦ «n s-o realizeze.

maicomandă 
comandă mai 
dintre ei sînt 
serviciu. Sînt,

Oar calitatea ?...
Calitatea produselor lactate a

comportat, de asemenea, multe

discuții, a făcut obiectul multor 
somnule critice în ziarul nos
tru. Sâ discutăm din nou des
pre această problemă fără a no 
face iluzii că ca va fi de acum 
ireproșabilă, dar în orice caz, 
<-n convingerea ră ca se va 
îmbunătăți.

Avem în fală două sesizări 
semnate de Gb^orche Năsu» 
din Petroșani și do Vasilr Tihil 
din T.upcni. Ambele variiosc 
«lospro cioburi d«> sticlă în bor- 
' anele cu iaurt, despre perico
lul pe eare-1 prezintă aceste 
cioburi pentru insăsi viața oa
menilor.

— Se mai 
ma incinera Mari» 
să sfifi că nu 
fabrică. Se sparg în 
fransnortulni. Cauzează 
și starea deferinolisă a 
rilor.

Fără îndoială că așa 
trebuie găsită o rezolvare și 
în acest sens.

întrebarea noaslră referitoa
re la calitatea produselor lac-.

in(îm,’,ă — afie-
Pn-iQ — finr 

nlcară «sa din 
țintuiri

«lr»»mu-

o. dar

tate a primit răspunsuri la fel 
do contradictorii ca și aceea 
care viza cererea și oferta,

— Fabrica ne trimite produse 
alterate; gestionarii noștri le 
primesc și — gata izvorul dc 
discuții cu cumpărătorii (Ca- 
zimir Davidovici).

— Nici un produs nu pleacă 
alterat din fabrică. Ele se stri
că în unitățile O.C.L. Alimen
tara deoarece nu au condiții 
nntlme dc păstrare. Cînd ran- 
titări apreciabile dc produse 
lactate (Indiferent ce sortiment) 
se dnnreeîp-'ă în unHăti si nu 
se pol vinde, noi avem oblica 
fia să Ic reprimim in fabrică, 
evident, la un preț mai redus- 
decît înainte. Cazurile sînt insft 
rare.

De ftccmcnna unii gestlon*»*-’ 
diluează diferite sortimente- 
sniîofînn d« rvmnln. Si atunci 
m nu mai este ta fel ca atunci 
rînd n {««cit <i;n fabrică. D-’ 
n’lfol. gestionarii au drcphri si 
dpfnria chiar, de a nu primi 
nrnduse do calitate nccorespun- 
zătoarc, dc a lc rcturna fabri-

cil. Dar și aceste cazuri sînt 
rare.

Convingerea noaslră este, din 
discuții și «?onstatări, câ produ
sele nu pleacă alterate din fa
brică, cum susținea tovarășul 
Cazimir Dai idovici. Ele se al
terează înlr-'devăr în unități. 
Iar faptul că produsele altera
te nu sînt ’-omise fabricii, ci... 
consumatorilor so datoroște 
conducerii O.C.L. Alimentara 
caro, interesată să nu inregis- 
trozo piordi'i-i. dispune nr«v 
dusele să fio vjndufco cu orice 
preț. Și iată •'■■Hă s-n-sfi «Io ne
mulțumiri a cumpărătorilor.

Concluziile noastre vor fi su
mare. Fabrica dc produse lac
tate Livezcni si-a îmh”"^(MH 
simțitor activitatea. Prin roele- 
mnntar«’A unor rreutăti ca : no- 
onornrea comenzilor «Io Innfc «*« 
cxtre unitățile distribuitoare din 
Simcria. Tg. Jiu, Arad. Crri'- 
va. nefiincfin^oroa <’o p.
proann natr» luni dz» zi!'- n a- 
narahihii dn rnM nu vizare nrîn 
încadrarea f -’-ricii m norsnna! 
suficient, calificat și dotarea ei

cu mașini corespunzătoare pen
tru transportul mărfii, harnicul 
colectiv al acestei întreprinderi 
a obținut realizări do «camă. A- 
cesten însă nu trebuie să con
ducă la automulțumire. Ia e- 
miterca unor afirmații gratuite 
că... numai alții sînt dc vină.

Deși mai autocritică, și con
ducerea O.C.L. Alimentara a 
aruncat prea mult praf în o- 
clrii altora. Nu vom subapre
cia rezullatoio pozitive alo a- 
costei complexe unități do rfo. 
■•'■rvire n iionule'ioj, dor iwiato 
că nu iar sh*sCa conducerii 
sn’o mai mul!* obiectivitate.

La capăt"! eMKforîrî nonMm 
pe ruta cu nm’fn „curbe* a 
nrn«!|isolor Ipri-’l/’ conM',z'’,ăm 
nr/»'»«:ar *ă suh’*'':--tri c5 numai 
calphn-pi'l'p mim-'î bit-
un în*oi«v»orc si •nlrahiln’-aren 
între f',,: tartori» ros«»»»»-nlori 
«le aprovizionarea nn«’»»ta»1n» rij 
urodlisr VOI- f'-înn rprn.
setul lîpsnrPn- existente, vor 
concura ta mulfiimircn eonera- 
lă : n unităților ••oșpoe(ivp. a 
tuturor consumatorilor.

VINERI 18 APRILIE
1Q/10 Tv. pentru specialiști. 

Consultații pentru me
dici. Relațiile intre 
patologia generală șl 
patologia stomatologică 
(reluare).

II.IM Pentru elevi. Consul
tații la fbiră (cln'-a a 

Vin-a). Tema : No
țiuni despre f nnrie- 
nul folnrlrrfric (re
luare).

11.30 Limba rusă. Lecția 53 
(reluare).
»trw»--» spaniolă. Lec
ția 55.

17.30 Tc>-x Tv.
17.35 Tribuna economică.
18.05 T imba sn-»ni«ilf* T,ec- 

i’A 55 (reluare).
18.35 La porțile run«'’ctcril 

— emisiune pentru ti- 
n«>rct. Transmisie 
direct dc la 
cluh" Temă 
.Dețrifrarea 
vieții'.

19.00 Telejurnalul
19.30 Contrapunct, 

muzicală.
20.00 Film artistic: .Denun

țătorul" — coproduc
ție franco-itaîîană cu 
Jean Paul Belmondo 
și Serge Reggiani.

21.40 Reflector.
21,55 Mult e dulce și fru

moasă — emisiune de 
limbă română.

22.20 Muzică dc jazz.
22.40 Telejurnalul de noapte.
22,50 închiderea emisiunii.

12.90

DRUMUL GREȘIT AL NEDELIEI
Nc-am obișnuit să wr.sitk- 

râm relațiile dintre părinți și 
copii ca relații de respect, de 
înțelegere reciprocă. In familie 
copiii primesc primele noțiuni 
dc •comportare civilizată, aici 
învață sâ respecte pe cei mai 
în vîrslă. sâ muncească. Părin
ții îi înconjoară cu dragoste, le 
asigură cele necesare traiului.

Familia lui Iosif Daradics 
din Petroșani ducea o viață 
liniștită, lipsită de griji. Dar 
ncavînd copii viața era consi
derată fără sens. Lipsea cineva 
care sâ le mingile bătrîncțcle. 
să lo dea o mînâ de ajutor 
cînd nu vor mai putea munci.

Tot atunci Cristina Ungur din 
Livadia — Hațeg, năștea o fe
tiță, Ncdelia. Cînd fetița a îm
plinit virsta dc 4 ani. mama.

in urma unei boli necruțătoare, 
a decodat. Rămasă orfană, feti
ța și-a găsit în scurt timp alți 
părinți, în familia lui Iosif 
Daradics din Petroșani. înfierea 
s-a făcut cu toate formele le
gale.

Erau 
Aveau 
târziu, 
început pe fiica adoptivă cu 
multa căldură și dragoste, asi- 
gurindu-i toate mie necesare 
traiului.

„Noi. care nu am a\ ut copii, 
nc-am bucurat nespus de mult 
cînd am adus fetița acasă. Era 
pentru noi o mîngîiero. Nopți 
întregi o vegheam pentru a 
putea dormi liniștită. îi cumpă
ram toate cele necesare și nu-i 
cercam să facă nimic. Era slă
buță și bolnăvicioasă, fapt pon

de 
un 
Au

acum și ci fericiți, 
sprijin pentru mai 
înconjurat-o do la

tru care a fost și internată dc 
mai multe ori prin spitale și 
sanatorii. După ce a mers la 
școală i-am asigurat toate con
dițiile pentru învățătură. De 
multe ori pleca de acasă la 
colege, ca să învețe împreună 
și nu se întorcea decît scara. 
Soțul meu a fost tot timpul 

credea tot ce 
mărturisea cu 

mama adoptivă

bun cu ea și 
spunea" — ne 
•lacrimi în ochi 
a fetiței.

•Văzînd că nu 
că „este înțeleasă*. Ncdelia s-a 
obișnuit să lipsească de acasă, 
să pretindă părinților tot mai 
mulți bani, și tot mai multe 
haine. Cînd a împlinit vîrsta 
do 13 ani, s-a considerat „marc" 
și a început să vagabondeze 
pe străzi, și-a găsit și „prietene" 
tot mari.

Tn vara anului 1968 a plecat 
dc acasă și nu s-a întors mai 
multe zile. Acesta a fost în
ceputul. Dc atunci a plecat 
mereu fiind adusă de organele 
dc miliție din București și din 
alte orașe. La școală nu mai 
mergea și avea rezultate tot 
mai slabe la învățătură. T.a vi
zitele făcute acasă dc către 
profesorul diriginte nu ora gă
sită, iar părinții adoptivi cău
tau să o scuze.

Această atitudine a lor a 
incurajat-o să nu mai frecven
teze școala decit foarte rar 
Qînd nu mai avea bani se în
torcea acasă, iar cînd părinții 
au încercat să fie mai hotăriți 
și au refuzat să-i mai dea bani

este controlată.

și-a lovit mama și tată)
Desele vizite pe la școală, 

făcute în ultimul timp, nu mai 
ajută la nimic. Ncdelia — ele
vă în clasa a Vl-a a Școlii ge
nerale nr. 2 Petroșani nu poate 
fi întâlnită decît foarte rar prin
tre colegi, iar cînd directorul 
școlii sau dirigintele clasei 
slau dc vorbă cu ea rămîne 
pasivă .și a doua zi nu mii 
vino la școală.

Tn fața acestei situații, cînd 
școala nu mai poate interveni, 
cînd părinții nu mai au nici o 
posibilitate concretă de a acți
ona. singură. Comisia de tutelă, 
este în mă'Ură să intervină.

Tovarășa Viorica Haiduc, .șe
fa biroului tutelă din cadrul 
Consiliului popular municipal 
Petroșani ne declara : „Cunosc, 
acest caz. părinții au venii de 
mai multe ori și la mine să-mi 
solicite ajutorul deoarece fata 
fugea dc acasă si vagabonda. 
Am propus internarea ei în- 
tr-un institut do reeducare dar 
ne mai lipsesc unele acte pen
tru a deferi cazul mcUHoî spre 
a decide".

Internarea ei trebuie urgen
tată pentru a-i da posibilitatea 
să ducă o viață ordonată, să 
poală continua școala și a în
văța o meserie spre a deveni 
utilă societății. Părinții — în 
vîrslă de 74 de ani fiecare — 
nu mai au nici o autoritate 
asupra fetei, s-au dat bătuți.

Comisiile de tutelă din 
cadrul consiliilor populare 
ar trebui să țină seama și de 
acest aspect al posibilităților 
de educare pe care le au pă
rinții adoptivi, cînd din cauza 
vîrstci înaintate nu mai au 
nici o autoritate asupra copii-

CONSEMNAM 0 săptămină

în 
„Tchnic-

sprr<-l-lnr

ine

Onestitate
Intr-tina din zilele trecute. în 

autobuzul local din Lupeni. din 
cauza... înghesuielii, o femeie 
și-a uitat poșeta cu bani. Unul 
din pasageri, observînd obiec
tul respectiv pe una din bănci, 
l-a predat taxatoarei. Aceasta, 
la rîndu-i l-a trimis direcțiunii 
I.G.C. Petroșani, unde poșeta 
și banii așteaptă păgubașul.

Faptul, în sinea lui. pare un 
amănunt; totuși el merită con
semnat pentru probitatea de 
care au dai dovadă oamenii.

bani. Dar le iau apărarea cu 
înverșunare, susfinind că-s ne
vinovat!, câ... n-au adus nimic 
acasă. E drept că boi nu le-au 
dus încă acasă însă, cu tot 
ce au furat cei doi minori, in 
vîrslă de 13 ani, din Vulcan, 
s-ar puica cumpăra o pereche 
de boi.

Depinde... 
unde !

dedicată
frumosului

Cine fură 
azi un ou...

fon 
Vul- 
boi.

Minorii Bela Nagy și 
Frederic, zis Hantz,- din 
can, n-au furai ouă. nici 
Proverbul li se polrivcșlc, in
sei, de minune. La început au 
făcut „ nevăzut i" niște porum
bei de prin vecini, apoi găini, 
ca în cele din urmă să șterpe
lească un ceas. Mai recent 
s-au dedat la hol ii din gros. 
La 31 martie au intrat pe geam 
în locuința lui Iosif Varga de 
unde au sustras suma de 1 400 
lei. Din banii furat i, cei doi 
și-au cumpărat brichete, bău
tură, au comandat la croitor 

- 1 'pantaloni trapez... Părinții nu 
știu și nici nu-i interesează de 
unde au odraselele lor al îl ia

a

Abia au coborît din autobuz 
coi doi controlori ai. T.G.C., Ton 
Popescu și Grigorc Hortopan, 
cînd taxatoarea Maria Florica 
Grigor, de pe autobuzul 31— 
HD—810, s-a și..................
cruri necinstite, 
pasagerei Maria Popescu, 
nu, aceasta și-11 
biletul de Lupeni din buzunar 
și l-a pasat taxatoarei. N-a a- 
juns „cursa" la stația următoa
re, că biletul a și fost pus din 
nou în circulație, cu același 
preț cu care a fost vîndut pri
ma dată. O fi vrind și taxa
toarea Grigor să-și facă „casa" I 
Depinde... unde ? !

dedat la lu- 
Co i-a șoptit 

ce 
scos frumușel

I

Magazinul alimentar nr. 44 din Vulcan se numără printre 
role mai bune unități de desfacere din Valea Jiului. Depă
șirea lună de lună a sarcinilor de plan, deservirea civilizata 
și ireproșabilă a consumatorilor sînt merite pentru care în
tregul colectiv a fost distins cu „Steaua de fruntaș în comer
țul socialist*. Foto: Gh. BARAIANU

Motive de reflectare asupra
unei probleme „arzătoare"

NOTE
Cunoștînțee 

prin fată

tare surprinsă. Știa cu mobilă
rile se găsesc de vînzare la ma
gazinele alimentare și nicidecum, 
pe gratis. în pîine. Există bi
rouri unde se depun obiecte gă
site Pentru cele găsite în pîine 
nu există însă așa ceva. Atunci 
care e soluția ? Simplă. Să nu 
sc mai găsească impurități în 
pîine. De acord tovarăși bru
tari ?

BUTELIILE DE ARAGAZ
cu

Timp de o săptămină, nu
meroși elevi ai Liceului din 
Lupeni au participat, cu e- 
lanul .și entuziasmul speci
fic tineretului, la acțiunile 
de înfrumusețare a orașu
lui. Ei au muncit la curăți
rea și amenajarea zonelor 
verzi din cartierul Braia. 
au săpat gropi in care se 
vor planta trandafiri, arbori 
și arbuști ornamentali. Prin
tre parti ci pan ții la muncă 
patriotică se numără : Au
rel Pușcaș, Ion Moldovan. 
Profir Ncgrcscu, Ghcofghc 
Vegan, Simionel Bucur. Pe
tru Nemeș și Ton Tușan.
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BAZA A VIII-A TIMIȘOARA
Depozitul Gompetrol Petroșani
Anunță pe consumatorii de gaz 

lichefiat (aragaz)

Autobuzul H.D. — 3409, cc la
ce ruta Petroșani —Pelrila, a 
oprit în stalia de lingă C.C.P. 
Elisabeta Czane, o femeie în 
vîrslă de 60 de ani, a încerca! 
sâ urce prin fată Șoferul Gheor- 
ghe Fcchete a făcul-o să coboa
re imediat cu vorbe nu tocmai 
respectuoase. Vrind, nevrind, 
bunicuța a coborî! și a așteptai 
alt autobuz. în Piața Victoriei 
o -'-f/ă stafie. Pe ușa din la(ă 
vmtt plină dc importanta o ți
nură Șoferul face pe nu vede, 
n-tride O fi fost vreo cunoștin
ță 7 Cam așa tindem, să credem 
Dacă cunoștințele au dreptul să 
urce nrm iată, iar oamenii vîrsl- 
nici nu. alunei nu ne pare bine 
de cunoștinfc. de cunoșlinfele 
șuierului bineînțeles.

Ambalaje 
în loc de marfă

Personalul magazinului a'imen
tor nr. 47 din Vulcan are o ma
re nemulțumire. Nu mai are loc 
de depozitare a mărfurilor din 
cauza ambalajului. Nici sesizări
le repetate și nici telefoanele da
te de Dumitru Găină, responsabi
lul unității n-au reușit să-i ur
nească 
LR.V.A.
LR.V.A. 
st încă, 
.Piatra 
afie este și la magazinul ali
mentar din ~ 
urnirea ?

de la 
la 
o 

iar ambalajele stau ca 
din casă". Aceeași silu-

din loc pe cei c 
Lupeni. Cei de 
slau nemișcali ca

Crividia. Pe cînd

D. CRIȘAN

Obiecte găsite scrisorile trimise la

Simful de răspundere al bru
tarilor se măsoară după calita
tea produselor și gradul de igie
nă cu care sînt preparate. Se 
mai intîmplâ uneori ca în pîine 
sa se găsească ba un bețișor, ba 
o sloricică sau alte impurități. 
Rozalia Crișan din Lanea, a gă
sit chior o scobitoare. A rămas

După 
redacție de Vișan Marin, 
Petru Crișan și Florian 
Damian.

NOTE

Paralel cu creșterea numă
rului de apartamente, în în
treaga Vale a Jiului, a crescut 
și numărul posesorilor de a- 
ragaze. Ca urmare, cerințele de 
butelii pentru aragaze sînt mult 
sporite față de anii trecuți. S-a 
îmbunătățit, firește, și aprovi
zionarea cu butelii. Dar nu este 
încă la nivelul cerințelor.

Această problemă, a deservi
rii oamenilor cu butelii de a- 
ragaz, a comportat multe dis
cuții, a făcut obiectul multor 
articole în ziarul nostru. Ecoul 
lor a fost auzit la Competrol 
Petroșani ca și la Baza a 8-a 
de desfacere a produselor pe
troliere Timișoara. Și măsurile 
de reglementare a respectivei 
stări de lucruri nu s-au lăsat 
mult timp așteptate. Soluționa
rea completă a problemei însă 
întârzie. Care sînt aspectele de 
soluționare a aprovizionării 
pooulației din Valea Jiului cu 
butelii de aragaz? Le vom sub- 
linia în continuare, ele fiind 
urmarea discuțiilor cu mul
ti posesori dc aragaze, pre
cum și a sesizărilor pe aceas
tă temă sosite în ultima vreme 
la redacția noastră.

Baza a 8-a de desfacere a pro
duselor petroliere Timișoara, 
care aprovizionează și Compe- 
trolul din Petroșani, are capa
citatea de a expedia spre Va
lea Jiului atâtea butelii cite se 
solicită. Oamenii nu le primesc 
la timp acasă din alte motive. 
Competrolul Petroșani are nu
mai 5 mașini de deservire la 
domiciliu cnrr- nu pot acoperi

necesarul solicitat. Tovarășul 
Horia Mîrza, șeful depozitului 
Petroșani, ne-a spus că față de 
planul de deservire pe mașină, 
numărul autovehiculelor unită
ții este suficient, dar ele nu 
pot satisface exigențele datorită 
drumurilor deteriorate din Va
lea Jiului. Credem că este un 
adevăr pe care tovarășii do la 
Baza a 8-a de desfacere a pro
duselor petroliere Timișoara va 
trebui să-l analizeze și să re
flecteze la posibilitatea spori
rii numărului de mașini la Com- 
petrol Petroșani, finind cont de 
numărul mare de nososori de 
aragaze. de dispersarea locali
tăților în Valea Jiului, dc sta
rea defectuoasă a «’rumurilor. ,

Un alt mijloc prin care s-ar , 
elimina timpul pierdut al oa
menilor în așteptarea buteliilor, 
afară, p«’ vreme rea sau bună, 
ar fi înființarea în fiecare lo- 

. calitate a unor încăn«*ri de unde 
să se distribuie butel’îlo. deoa
rece aprovizionarea ’a domici
liu în fiecare oraș este mai di
ficilă deocamdată.

„Ar fi cel mai bun lucru. Am 
ști că între anumite ore, în 
cutare loc, putem merge să 
schimbăm buteliile și n-ar mai 
trebui să așteptăm zile întreci. 
ca acum, mirificul gaz care ar
de. Tată, e ora 13.30 $L dc azi 
dimineața, de la 6 (marți, 8 
aprilie a. c. — N. R.) aștep
tăm mașina cu butelii. Și sîn- 
tem în schimbul T1T la mină' 
(Mihai Pavel si Ivan Cojocarul.

„Avem copii, bărbații noștri 
lucrează la mină. în schimburi,

trebuie să le pregătim mînca- 
rc. N-avem alt mijloc decît a- 
ragazul și vă închipuiți cum ne 
descurcăm cînd ni se termină 
buteliile și trebuie să așteptăm 
zile întregi pînâ le schimbăm" 
(Tereza Csiki și Maria Olteanu).

Este, într-adevăr. o problemă 
dbmnă do luat în atenție și 
rezolvată spre binele oameni
lor dc către consiliile populare.

Tovarășul Horia Mîrza ne-a 
mai informat că în acest an se 
va trece la deservirea la «lomi- 
ciliu în orașul Lnneni. iar in 
Vulcan va începe în curînd con
struirea unui denozit central a 
cărui devo în folosință se va 
face anul viitor.

Locuitorii din cartierele Co- 
roc.ști și Sohodol-Paro.șchî au și 
ci nemulțumiri în privința 
schimbării buteliilor dc aragaz. 
T-am văzut, nu o dală așteptând 
nci-vo.și sub cerul liber, în frig 
și ploaie, buteliile de aragaz. 
Așteptarea prelungită o cauzea
ză deseori unii șoferi care 
rui-si u’tă prietenii, nu-i uită 
pe cei c«* „dau mai mult", dar 
uită ră misiunea lor nu pre
supune favoruri, uită să sc 
transnună mărnp o dată în pos- 
ti’Fq acelora cc așteaptă.

F necesar, credem, ca <oți 
factorii răspunzători dc proble
ma aprovizionării populației eu 
butelii «le aragaz, să acorde 
mai multă atenție, să manifes
te mai multă preocupare pentru 
această latură a creșterii ni
velului do trai al populației.

G. DINU

PREȚURI DE VÎNZARE
Butelii aragaz livrate franco-domiciliu — 14,10 lei.
Butelii livrate prin centrele volante — 14,10 lei.
Butelii tip „Turist" (0,150 kgr.) fa centrele cfe distri

buire — 3,50 lei (se vor pune in vînzare începînd din luna 
mai).

Garnituri inelare din kf’ngherit — 0,15 lei bucata. 
Chei inelare — 2,20 lei buc.
Piulițe textolit pentru siguranță — 1,80 iei buc. 
Capace butelie 19 lei buc.
Schimbarea regulatorului defect cu regulator reparat — 

13,50 lei.
Controlul periodic al aparatelor de consum este obli

gatoriu și se face din oficiu de către mecanicii FECO 
in mod gratuit. Mecanicii sînt obligați să se legitimeze 
la prezentare.

Pentru siguranță în funcționarea aparatelor, consuma
torii pot solicita ori sprijini efectuarea controalelor pe
riodice.

RECOMANDĂRI
în vederea montării 

liilor, este indicat ca 
virea franco-domiciliu.

Consumatorii care-și 
losi, pentru etanșare.rarnituri inelare din klînaherit.

FACiND OBLIGATORIU CONTROLUL ETANȘE’TATII cu 
soluție de apă și săpun, NU CLI CHIBRIT SAU FLACARA, 
se preîntâmpină accidente deosebit de periculoase.

Procurarea buteliilor să se facă numai la centrele vo
lante sau franco-dimiciliu. NU TREBUIE APELAT LA IN
TERMEDIARI CARE POT SA PI AȘEZE BUTELII FALSE SAU 
DEGRADATE.

Schimbarea regulatoarelor defecte se poate face la 
depozitele pentru desfacerea produselor petrolifere în
tre orele 7-15.

Reclamatâile în legătură cu prețul încasat de distribui
tori cu privire la executarea montării buteliei și proba 
de etanșeitate, ori privind deservirea în general, se vor 
adresa depozitului care primește comenzile.

Nu trîntiți și nu loviți butelia.
Transportul buteliei pline și goale este permis numai cu 

capacul de protecție și piulița de siguranță montate.
Nu lăsați focurile aprinse fără supraveghere.
Buteliile se folosesc numai in poziție verticală și cu re

gulatorul montat.
Verificați starea furtunului și, în caz că prezintă cră

pături, înlocuiți-l imediat.
Numai prin respectarea recomandărilor de mai sus 

evitați pericolul de accident.

in condiții de siguranța a bute- 
consumatorii să folosească deser-

montenză singuri buteliile vor fo-

RĂSPUNDEM CITITORILOR
• Ion Tanase Ham/i 

Cimpu lui Neag. Sesizarea 
dv. adresată redacției a pri
lejuit cercetări din care re
zultă că conducerea între
prinderii de gospodărie co
munală Petroșani v-a achi
tat, la data de 4 aprilie 
a. c.. despăgubirea de 204 
lei, cit reprezintă valoarea 
recoltei distruse cu ocazia 
amplasării pe terenul dv. 
a conductei de apă de la 
barajul Valea de Pești. Ca 
urmare, reclamația dv. a 
primit o rezolvare favora
bilă.

• Adrian Alexiu, Lupeni. 
Cele semnalate de dv. cu 
privire la deservirea neeo- 
respunzătoare a abonaților 
de către personalul restau
rantului „Cina* din orașul 
Lupeni s-au dovedit reale. 
Conducerea T.A.P.L. Petro
șani ne informează că s-au 
luat măsuri ca unitatea să 
fie aprovizionată ritmic cu 
combustibilul necesar pre
gătirii și ținerii la cald a 
meniurilor și încălzirii lo
calului.

• Censtantin Costache, 
Lupeni. La cererea rcdac-

țici, conducerea întreprin
derii de gospodărie locativă 
Petroșani a cercetat la fața 
locului situația celor recla
mate constatind că infiltra
țiile de apă în apartamen
tul dv. s-au produs din cau
za locatarului Vasile Sza- 
kacs, care deși avea insta
lația sanitară defectă nu a 
luat măsuri de reparare.

Manifestând dezinteres fa
ță de întreținerea spațiului 
său locativ, numitului i s-a 
imputat — corespunzător cu 
prevederile legii nr. 10/1968 
— valoarea lucrărilor de re
parație respective executate

în contul său de 'către Sec
torul I.G.L. Lupeni.

• Iosif Racolța, Lupeni. 
Oficiul de Poștă șl Teleco
municații Petroșani, la care 
am intervenit în problema 
relatată de dv. ne aduce la 
cunoștință că lucrarea de 
instalare a telefonului nu 
a putut fi executată, din lip
să de materiale, decit la 
data de 1 aprilie. In pre
zent instalația este termi
nată și dată în folosință.

D. IOSIF

Expunere
Astăzi, ora 18 în sala 

mică a Casei de cultură 
din Petroșani va avea loc 
o expunere pe tema .Ce 
ne spune știința și ce nu 
spune religia despre Uni
vers" ținută de lector univ. 
Ion Corvin Sîngcorzan, di
rectorul Observatorului as
tronomic popular din Bucu
rești.

ÎNTREPRINDEREA MINIERĂ
HARGHITA

angajează imediat
— INGINER MINER SAU CONSTRUC

TOR cu un stagiu minim de 6 ani în producție 
pentru postul de șef serviciu investiții.

Limite de salarizare : 2 550—2 900 (înainte de îmbunătățire). 
Se asigură locuință în bloc în orașul Miercurea Cine în 

cursul semestrului II.
Informații suplimentare la sediul întreprinderii din Mier

curea Clue, sir. Gh. Doja nr. 6, telefon 326

5,05—6,00 Program muzi
cal de dimineață; 6,05—9,30 
Muzică și actualități; 9,30 
Matineu literar: 10,20 Piese 
instrumentale; 114)5 Pagini 
din muzica de estradă; 
11,45 Sfatul medicului. 
12,00 Muzică ușoară de Te- 
mistocle Popa și Florin Bo
cardo; 12,20 Cronica revis
telor literare; 12,30 Soliști 
și orchestre de muzică u- 
soară: 13,10 Avanpremieră 
cotidiană: 13,21 întâlnire cu 
melodia populară si inter
pretul preferat: 13.50 Ca
leidoscop muzical: 1-L30 
Automobil Club: 15.50 Jo
curi feciorești: 16.00 Radio
jurnal. Sport Buletin me
teorologic; 16.30 Antena ti
neretului; 17,00 rinfă Doi
na Badea: 17.20 Piese in
strumentale: 17 '5 Orizont 
științific: 18.05 Cintece des
pre apele, patriei «i jocuri 
popiîlafp; 18.30 Cripta ra
dio: 19 00 O melodie pe a- 
dresa dumneavoastră: 19.20 
Sport: 19.30 Concert fol
cloric: 20 05 La halul de 
slmbătă seara: 2/.35 Muzi
că do dans: 22.00 Radio
jurnal. Buletin moteornloeic. 
Sport: 22.20 Romanțe de 
T,eoni da Petrescu. Alexan
dru Corfescu. F.manuol To- 
noscu. Marin Tonescu și 
Noii Martini: 22.40 Moment, 
cootie. Ton Drăsănnîu: 22.45 
CpFpavoliil 'ritmurilor: 0.05 
—6.00 Eslrada nocturnă.

PROGRAMUL II :

6.10 In excursie cu mu
zica ușoară: 6.45 Muzică 
populară: 7.10 Valsuri, polci, 
marșuri: 7.37 Pe strune de 
chitară: 7.45 Tinerele, cîn- 
tec si ioc — muzică popu
lară: 8.25 Arii din operete 
românești: 9.10 T octură în 
premieră- 9.30 ^iclodii de 
Ghnrasc Dcndrinn- 9.45 Mn- 
7>ră poniiJară: 16 ?0 Gintă 
N'^olae Nîtescu: 10.55 Gintă 
— ♦nrnrct.n olandeză Gonnv 
Vink: 10.05 A'nnnro'-rinră 
crU’djnnă: 12.16 x'iata de 
eon cert a orașului Arad; 
12 Gîntece de Radu Pn- 
ledi: ’700 Radiojurnal.
Snori Buletin meteorologic; 
17’O p«vitalul mezzosopra- 
nei F’ -na Gpmci: 17 30 An
tologic d« ’iter.->«'-”-â uni
versală: 17.-*5 G’ntâ M"r’a 
Sterian și Ton ^asu: 18 05 
Tt’norar ’nri^t'C românce: 
18.25 Melodii îndrăgite;
19 39 Odă limbii române:
20 00 Concertul Orchestrei 
si'^foni'-e a Filarmonicii 
„Gcorge Enescu": 2° **9 Cro- 
nica revistelor literare; 
22,40 Jazz: 0.07—1.00 Mu
zică do dans.

m-T.FTTNE DE ȘTIRI: 
p,-,-<rrP,Hiil I ; 5.00: 5J0:
0.00: f 30: 9.00: liflO: 13.00: 

?0 00: 24 00: 1 00; 2 00; 
Pr«v«»ramiri ’I:
10,00; 12.00: 1 
19.00: M.on* 0

DUMINICA 2» APRILIE
PETROȘANI — 7 Noiem

brie : Bună ziua, contesă; 
Republica : Hombre; PETRI- 
LA : Ultima noapte a co
pilăriei; LONEA — Mine
rul : Becket, seria 1 șl TI; 
ANINOASA : Studiu des
pre femei; VULCAN : Ex
presul colonelului Van 
Rvan: PAROȘENT : Loana; 
I-UPENI — Muncitoresc: 

oameni do aur; Cul
tural : Feldmareșala; URI- 
CANI : Timidul.
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ORIENTUL APROPIAT
Guvernul libanez a pregătit 

răspunsul care va fi transmis

Dezbaterile 
Comitetului 

celor IS slate

lui Gunnar Jarring
pentru 

dezarmare
BE1RLIT 17 (Agcrpres). — Ra- 

chid Karame, președintele Con
siliului de Miniștri al Libanu
lui. a declarat la sfîrșitul unei 
ședințe a Consiliului de Miniș
tri pri 
Cliarlc 
liban e 
care va fi transmis lui Gunnar 
Jarring, trimisul special al se
cretarului general al O.N.U. în 
Orientul Apropiat*. întrebat a-

’Idntă de șeful stalului, 
Hei ou. că „guvernul 
a pregătit răspunsul

supra conținutului acestui răs
puns, primul ministru al Liba
nului a precizat că acesta sp 
bazează pe principiile apărării 
securității frontierelor libane
ze, pe acordul Libanului la con
venția de armistițiu și spriji
nirea tuturor hotăririlor pe care 
le \ or lua statele arabe direct 
interesate în soluționarea cri
zei din această regiune.

Conferința de presă a regelui
Hussein al Iordaniei

NEW YORK 17 (Agerpres), — 
Luînd cuvîntul în fața cores
pondenților de presă acreditați 
pe lingă Organizația Națiuni
lor Unite, regele Iordaniei, Hus
sein. și-a exprimat miercuri

•-

S. U. A

Declarațiile
secretarului

de stat
William
Rogers

WASHINGTON 17 (Ager
pres) — Luînd cuvîntul miercuri 
seara în fața membrilor Socie
tății editorilor de ziare din 
S.U.A., secretarul de stat, Wil
liam Rogers, s-a ocupat de prin
cipalele probleme actuale ale 
politicii externe americane, prin
tre care a menționat Vietnamul, 
Orientul Apropiat, Peru, Nige
ria. Ministrul de externe ameri
can a spus că țările puternice 
din lume trebuie să dea dovadă 
în domeniul relațiilor interna
ționale de moderație, să acțio
neze cu înțelepciune și să trea
că de la stadiul confruntărilor 
la cel al negocierilor. Cu toate 
acestea, Rogers a reafirmat te
za ducerii negocierilor „de pe 
poziții de forță", pretinzînd că 
viitoarele negocieri vor trebui 
duse în condițiile existenței u- 
nei puternice forțe militare a 
S.U.A.

Rogers a afirmat că „nici o 
problemă nu preocupă diplo
mația S.U.A. mai mult decit 
Vietnamul", dar nu a adus în 
cuvîntarea sa nici un element 
nou privind soluționarea aces
tei probleme.

Abordînd situația din Orientul 
Apropiat, secretarul de stat al 
S.U.A. a subliniat că, deoarece 
există un risc ca Statele Unite 
să fie atrase intr-un con
flict în această zonă, sînt între
prinse eforturi diplomatico în 
scopul găsirii nu numai a unul 
nou armistițiu, ci a unei păci 
durabile prin intermediul Națiu
nilor Unite. Rogers a adăugal 
însă că „nu există nici o formu
lă care ar putea fi aplicată fără 
acordul părților interesate".

Vorbitorul a spus, de aseme
nea, că în ce privește conflictul 
dintre S.U.A. și Peru, Izbucnit 
ca urmare a exproprierii bunu
rilor aparținînd societății nord- 
americane „International Petro
leum Company", acesta este ,o 
urmare a creșterii substanțiale 
a investițiilor americane in stră
inătate, ceea ce are uneori drept 
efect apariția unor neînțele
geri*.

speranța că întilnirilo consul
tative ale reprezentanților la 
O.N.U. ai Uniunii Sovietice, 
Franței, Marii Britanii și S.U.A., 
consacrate problemei Orientu
lui Apropiat, vor marca un pro
gres în aplicarea rezoluției 
Consiliului de Securitate din 
22 noiembrie 1967. Suveranul 
iordanian a subliniat că „înde
plinirea rezoluției Consiliului dc 
Securitate constituie principala 
condiție în restabilirea unei 
păci trainice în Orientul Apro
piat*. El' a arătat că Iordania 
este gata să colaboreze la suc
cesul misiunii lui Gunnar Jar
ring. reprezentantul special ăl 
secretarului general al O.N.U., 
U Thant. Referindu-sc la propu
nerea israeliană privind „con
vorbiri directe" intre Israel șl 
țările arabe, regele Hussein a 
declarat că bazele pentru ase
menea convorbiri nu vor putea 
fi create atîta timp cit partea 
israeliană nu va recunoaște re
zoluția Consiliului de Securita
te.

GENEVA 17. — Corespon
dentul Agerpres, Horla Liman, 
transmite: Ședința dc joi a 
Comitetului celor 18 state pen
tru dezarmare a fost prezidată 
de șeful delegației române. Ni
col ae Ecobcscu.

Delegatul britanic, Fred Mul- 
ley, a relevat in cuvîntarea sa 
că ar trebui să se acorde prio
ritate încheierii unui tratat de 
interzicere a exploziilor nuclea
re în toate mediile.

In Intervenția sa, șeful dele
gației indiene, M. A. Husain, 
a amintii că Adunarea Generala 
a O.N.U. a dat prioritate pro
blemei dezarmării nucleare și a 
subliniat că progresele înregis
trate în cadrul conferinței sînt 
minime. Dificultatea fundamenta
lă, a spus el, constă în lipsa 
dorinței marilor puteri nuclea
re de a întreprinde pași în a- 
ccst sens.

Grevă de proporții 
naționale 

în Uruguay
MONTEVIDEO 17 (Agerpres). 

— La apelul lansat de Conven
ția națemală a muncitorilor din 
Uruguay, lucrătorii de la nume
roase întreprinderi din țară au 
declarat grevă. In capitala țării 
transporturile, industria prelu
crătoare, textilă și pielărie și-au 
întrerupt complet activitatea. 
Participanții la această grevă de 
proporții naționale revendică 
majorarea salariilor, înfăptuirea 
reformei agrare, naționalizarea 
industriei frigorifice, amnistierea 
tuturor celor care au fost ares
tați în timpul decretării stării 
excepționale.

Cutremur de pămînt
în sudul Italiei

Un
4,6 

fost

ROMA 17 (Agerpres). — 
cutremur de pămînt, de 
grade pe scara Richter, a 
înregistrat joi în regiunea Cas-
sino. din sudul Italiei. Puter
nica mișcare seismică a pro
vocat o adevărată panică în 
rindul populației. Nu au fost în
registrate victime omenești și 
nici pagube materiale.
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Procesul
/.OS ANGELES 17 (Agcr

pres). — Înainte de a începe 
deliberările pentru a pronunfa 
sentința in procesul lui Sir
han Bishara Sirhan, asasinul 
senatorului Robert Kennedy, 
juriu] a cerul miercuri jude
cătorului Herbert Wallrer ins- 
trucliuni suplimentare privind 
condițiile in care ar putea da 
verdictul. Walker a dat citire 
unui paragraf din Codul pe
nal al stalului California, care 
stipulează că in cazul In care 
juriul consideră -că acuzatul a 
comis electiv crima care i se 
impută, iar capacitatea sa min- 
i'i'fi «ip acesta ii poa-

Vedere din Ankara

A

încheierea
lucrărilor

conferinței
șefilor

de state
din centrul

și estul Africii

§ 8

Impresii din Dialra
Reluturi «le* pre acțiunea eroică 

a unor piloți voluntari

Tratativele cvadripartite
de la Paris

în problema Vietnamului
PARIS 17. — Corespondentul 

Agcrpres, Georges Dascal, trans
mite : La Paris a avut loc joi 
cea de-a 13-a ședință plenară a 
reprezentanților R. D. Vietnam. 
F.N.E. din Vietnamul de sud, 
S.U.A. și Administrației de la 
Saigon. Dezbaterile au fost des
chise de Tran Buu Kiem, șeful 
delegației F.N.E., care s-a pro
nunțat în favoarea formării 
imediate a unui guvern de pa-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••<
PE SCURT PE SCURT
Expoziție de fotografii 

din România la Skoplie
La Casa culturii din Skoplie, 

capitala R. S. Macedonia, s-a 
deschis o expoziție de fotogra
fii din România, înfățișind rea
lizări ale țării noastre și prin
cipalele regiuni turistice. Ex
poziția a fost deschisă de Toma 
Momirovski, președintele Con
siliului pentru cultură șl învă- 
țămînt al R. S. Macedonia. A 
vorbit apoi ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la 
Belgrad. Aurel Mălnășan.

In cadrul expoziției vor fi 
prezentate și filme românești 
de scurt metraj.

• KATHMANDU. — O echi
pă de 10 alpiniști americani în
treprind în prezent o expediție 
pentru escaladarea muntelui 
Dhaulagiri, din Himalaya, care 
are o altitudine do 8 000 metri.

Cea mai mare centrală
atomoelectrică din

U.R.S.S.
în peninsula Kalo din partea 

nordică a Uniunii Sovietice se 
construiește cea mai maro cen
trală atomoelectrică din U.R.S.S.. 
informează ziarul „Pravda". 
Centrala va avea cîleva turbine 
de cite 220 000 kilowați- Agre
gatele ei vor fi dirijate de la 
distantă cu ajutorul tehnicii e- 
lectronlce. Proiectant» au pre
conizat măsuri pentru asigura
rea deplinei securități a perso
nalului care o vor deservi.

• ROMA. — In Parlamentul 
italian a luat sfirșit miercuri 
seara dezbaterea asupra tulbu
rărilor care au avut loc săp- 
tămîna trecută în localitatea 
Battipaglia, soldate cu doi morți 
și peste 200 de răniți. Timp de 
două zile, guvernul a fost pus 
in situația de a se apăra îm
potriva unui puternic atac al 
opoziției în legătură cu situa
ția economică precară a unor 
regiuni, care se afla la origi
nea grevelor și demonstrațiilor, 
și cu violența represiunilor po
liției. Criticile la adresa guver
nului au provenit și din partea 
unor deputati ai partidelor coa
liției de centru-stinga.

Sirhan
-f
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te acorda circumstanțe ate
nuante, in loc de a-1 găsi vi
novat de crimă cu premedi
tare". După ce a primit aceste 
noi lămuriri, juriul s-a retras 
pentru deliberare.

Potrivit legilor californlene, 
crima cu premeditare se pedep
sește cu condamnare la moarte 
prin gazare sau detenție pe 
viată, iar crima lără premedi- . 
tare, cu închisoare dc la 5 ani ț 
la închisoare pe viată.

Acuzarea in procesul lui 
Sirhan a cerul juriului pedep
sirea acuzatului penlru omor 
cu premeditare.
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BERLIN. — Ministrul afacerilor externe al R. D. Ger- 
Otto Winzer, a adresat copreședinților Comitetului ce- 
state pentru dezarmare de la Geneva scrisori în care

mane, 
lor 18 
cere oficial primirea Republicii Democrate Germane în calitate 
de membru al acestui comitet.„Ca membru al comitetului, se 
arată în scrisorile lui Otto Winzer, R. D. Germană ar putea 
servi mai eficient cauza dezarmării. De aceea este în intere
sul unei activități încununate de succes a acestui comitet ca 
Republica Democrată Germană să devină membru cu drepturi 
egale".

Critici la adresa noului buget al S.U.A.
Propunerile guvernului ame

rican privind proiectul noului 
buget pe anul financiar 1970, 
care prevede o reducere a 
cheltuielilor bugetare pentru 
programele sociale de 2,9 mili
arde dolari, au provocat un val 
de critici în diferite cercuri po
litice din S.U.A. Ziarul „New 
York Times" subliniază că pro
gramul bugetar al guvernului 
Nixon nu răspunde „dorințelor 
și nevoilor țării și nu stipulea
ză rezolvarea unor probleme

• OTTAWA. — Ministrul ca
nadian al apărării, Leo Cadieux, 
a declarat miercuri în Camera 
Comunelor că guvernul federal 
nu va lua hotărîri definitive 
privind reducerea progresivă a 
trupelor canadiene staționate în 
Germania federală decit in luna 
decembrie, după reuniunea Con
siliului ministerial al N.A.T.O. 
El a precizat că acest subiect 
va fi discutat și cu alte țări 
membre ale pactului Nord- 
Atlantic in cadrul reuniunii Co
mitetului de apărare al N.A.T.O., 
ce va avea loc în luna mai.

sociale stringente". Noul buget 
prevede reduceri tocmai la a- 
ceste capitole. Din proiectul 
prezentat Congresului reiese c$ 
niciunul din programele sau 
proiectele militare nu au fost 
afectate. La rindul său, ziarijl 
„Chistian Science Monitor" scrie 
că se impune cu necesitate q 
reducere substanțială a „uria
șelor cheltuieli militare", care 
au o influență negativă asu
pra economiei S.U.A. și au dus 
la apariția tendințelor . inflațio
niste. Ziarul „New York Post" 
arată că „economia" la 
Iul cheltuieli sociale, și 
cele militare, ar putea 
criza din marile orașe 
cane.

cc in Vietnamul de sud chiar 
și fără participarea F.N.E. Gu
vernul ar avea sarcina să ne
gocieze încetarea luptelor, ur- 
tnînd ca ulterior să fie consti
tuit un cabinet de coaliție cu 
participarea F.N.E. Acest cabi
net ar urma să stabilească o 
administrație democratică dura
bilă în Vietnamul de sud.

A luat apoi cuvîntul Xuan 
Țhuy, șeful delegației R. D. 
Vietnam, care a respins preten
țiile privind așa-zisa „reciproci
tate" ale delegației americane 
reafirmate cu fiecare prilej de 
Henry Cabot Lodge. Șeful dele
gației R.D. Vietnam a calificat 
aceste pretenții ca fiind nerezo
nabile. El a arătat că singura so
luție posibilă a încetării războiu
lui din Vietnam este retragerea 
imediată din Vietnamul dc sud 
a forțelor agresoare americane 
și ale aliaților lor. acceptarea 
programului în patru puncte 
al guvernului R. D. Vietnam 
și a celor cinci puncte ale 
f.N.E.

Cit privește intervențiile șefu
lui delegației americane, Cabot 
Lodge, și ale lui Pham Dang 
Lam. șeful delegației Adminis
trației de la Saigon, ele nu au 
adus nimic nou față de ședin
țele anterioare.

Următoarea ședință cvadri- 
partită va avea loc la

LUSAKA 17 (Agcrpres). ■— In 
capitala Zambiei s-au încheiat 
lucrările conferinței șefilor de 
state din centrul șl estul Afri
cii. Conferința, se menționează 
în comunicatul comun dai pu
blicității în urma ultimei reu
niuni, a fost consacrată, în cea 
mai mare parte, examinării si
tuației din Rhodesia, din Repu
blica Sud-Africană, din Africa 
de Sud-Vcst — Namibia —, pre
cum șl din celelalte teritorii a- 
fricane aflate sub dominație 
străină.

In ceea ce privește soluțio
narea situației din Rhodesia, 
participanții la conferință au 
subliniat că această țară nu 
trebuie sa devină independentă 
înainte ca drepturile populației 
africane majoritare să fie recu
noscute. In baza acestui princi
piu, ei au condamnat propune
rile făcute lui Ian Smith, in 
1968, de către premierul brita
nic Harold Wilson,' apreciindu- 
se că acesta n-ar fi făcut alt
ceva decit să sprijine regimul 
ilegal și rasist de la Salisbury.

Cei 14 șefi de state prezenți 
la conferința de la Lusaka și-au 
afirmat ostilitatea față de prac
ticarea rasismului în Republica 
Sud-Africană.

Pe agenda lucrărilor, un punct 
însemnat l-a constituit problema 
ajutorului acordat mișcărilor de 
eliberare .din teritoriile africane 
încă neeliberate. în acest sens, 
comunicatul menționează hotă- 
rîrea celor prezenți la conferin
ță de a intensifica sprijinul 
moral și material acordat for
țelor patriotice din Mozambic, 
Guineea - Bissau, Insulele Ca
pului Verde.
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Ș să transporte noapte de noap- Roșie Internațională.

a-

LIBREVILLE 17 (Agcrpres). 
— „Liz Taylor, Richard Bur
ton, e rindul vostru I Aceasta 
înseamnă că putem ateriza. In 
pirul nostru eterul nopții în
tunecate răsună do astfel de 
expresii ciudate rostite în en
gleză cu accente belgiene,
mericane sau germane. Mai 
mult dc 20 de avioane se ro
tesc ca și noi in necunoscut, 
deasupra aeroportului dc la 
Umuahia, aștoptind să Ic vi
nă rindul să aterizeze. Din 
cînd în cînd, jerbe de lumini 
strălucesc sub noi ; sînt ex
ploziile obuzelor antiaerienei 
nigerienc".

Iată pe scurt unele din im
presiile ziaristului francez 
Thierry Dejardins, care, in ca
litate de trimis special al co
tidianului „Le Figaro", a înso
țit unul din avioanele Crucii 
Roșii Internaționale într-o mi
siune de ajutorare â populației 
civile biafreze. Relatările sale 
atestă activitatea susținuta a 
Crucii Roșii Internaționale 
care a asigurat un adevărat 
„pod aerian" între Libreville 
și Umuahia. Expunîndu-se ris
curilor, piloți voluntari reușesc

le alimente și medicamente, 
luînd la întoarcere copii bia- 
frezl, aflațl in pragul morții 
datorită subnutriției J bolilor. 
Uneori, misiunea lor ia sfirșit 
în condiții tragice in momen
tul aterizării sau decolării de 
pe aeroportul Ulii din Umua
hia, cînd avioane de vlnătoare 
nigerienc intră In acțiune pro- 
fltînd do Iluminarea pistei sau 
aprinderea reflectoarelor de 
către avioane. Si, așa cum 
mărturisea comandantul avio
nului în care a călătorit zia
ristul francez această vinătoa- 
re de noapte se dovedește mai 
periculoasă decit activitatea 
artileriei antiaeriene: cu ații 
mai mult cu cit aparatele sînt 
pilotate de mercenari europe
ni foarte bine antrenați

In pofida acestor dificultăți, 
„podul aerian" din Libreville 
și-a dovedit eficacitatea, noap
te de noapte fiind transportate 
sute de tone de alimenl> *>» 
medicamente. In același timp, 
au fost aduși piua acum 1 200 
de copii care au găsit îngriji
re și adăpost într-o așezare 
amenajată special de Crucea

Vietnamul de sud
Poziții fortificate

amencano-saigoneze
atacate de patrioți

SAIGON 17 (Agcrpres). — In 
cursul nopții de miercuri spre 
joi, 15 poziții fortificate ale tru
pelor americano-saigoneze au 
fost ținte ale atacurilor lansate 
de forțele Frontului Național 
de Eliberare din Vietnamul de 
sud. Importantul oraș sud-viet
namez Da Nang a fost atacat 
de detașamentele F.N.E. cu ra
chete, pentru a patra oară de 
la data de 22 februarie, cînd 
a fost declanșată noua ofensi-

capito- 
nu Iți 

agrava 
ameri-

aprilie• LONDRA. — La 17 .
a avut loc la Londra, fără par
ticiparea reprezentantului Fran’* 
tel, o nouă reuniune a Consiliu
lui permanent al Uniunii Euro
pei Occidentale, organism con
sultativ care grupează cele 6 
țări membre ale Pielei comune 
și Marea Britanic.

23 000 DE PERSOANE
ȘI-AU PĂRĂSIT LOCUINȚELE

Puternice 
furtuni în S.U.A

NEW YORK 17 (Agcrpres). — 
Numeroase state din S.U.A. au 
fost afectate miercuri noaptea 
dc puternice furtuni însoțite dc 
grindină.

In statele 
consin, Iowa« 
și de sud și

Oklahoma. Wis- 
Dakota dc nord 
Minnesota. ,'>ste 

23 000 do persoane au fost o- 
pligate să-și părăsească locuin
țele din cauza pericolului pre
zentat dc creșterea apelor. Pes
te 12 000 de locuitori ai orașu
lui Minot (din statul Dakota 
de nord) au fost evacuați din 
locuințele lor.-
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vă a patrioților. Potrivit rela
tărilor corespondentului agen
ției United Press International, 
rachetele au explodat în apro
pierea principalului pod dc pe 
rîul Da Nang și asupra unui 
depozit de carburanți caro a 
fost incendiat.

Tabăra americană de lingă 
localitatea Bong Son. precum 
și instalațiile militare deținute 
de forțele S.U.A. >n capitala 
de provincie Quang Ngai și o 
poziție a Irupelor saign-« „ Jiu 
apropierea orașului Thien Giao 
au fost, dc asemenea, obicei >vc 
ale atacurilor lansate de for
țele patriotice în ultimele 24 
de orc.

Joi dimineața, bombardierele 
gigantice americane de tip 
„B-52" au efectuat din nou rai
duri in împrejurimile Saigonu- 
lui, unde comandamentul ame
rican presupune că patrioții 
dețin poziții fortificate.

ZBORURI
CU PASAGERI
SPRE LUNA ?

£ TOKIO. — 18 avioane de 
recunoaștere americane de tip 
„R.F.-101 G", aflate în prezent 
la baza de la Itazuke (Janonia), 
se vor înapoia la 20 aprilie in 
S.U.A. — a anuntat comanda
mentul acestei baze.

Această hotărîre a fost luată 
ca urmare a opoziției crescînde 
ce se manifestă în rîndurile 
populației Japo«’<*: fo<ă nro- 
zenta unor astfel do avioane 
la bazele militare americano 
amplasate pe teritoriul ninon.

Avion prăbușit în Congo
La Kinshasa s-a anunțat că 

toate cele 45 de persoane aflate 
la bordul avionului militar con- 
qolez care s-a prăbușit mier
curi în fluviul Congo, la 40 de 
kilometri de Kinshasa, și-au pier
dut viața. Avionul, de tip C46, 
care efectua o cursă regulată 
între Kinshasa — Luluaburg — 
Mbuji Mayi, a avut o pană 
în circuitul hidraulic, ceea ce 
a împiedicat scoaterea trenului 
de aterizaj. Pilotul a îndreptat 
aparatul spre aeroportul militar 
de la Kinshasa, unde credea că 
va putea ateriza. Dar, înainte 
de a ajunge pe acest aeroport, 
din motive necunoscute, avio
nul s-a prăbușit în apele fluviu- 
lui Congo.

• CIUDAD DE GUATENA - 
LA. — Joi a încetat din viată 
dr. Emilio Arenales Catalan, 
ministrul afacerilor externe al 
Guafemalei. președintele celei 
de-a 23-a sesiuni a Adunării 
Generale a Organizației Na
țiunilor Unite.
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Airbusul fără Anglia ?
Ezitările aproape constante are 

guvernului britanic în cc pri
vește finanțarea proiectului Air
busului vesl-europeati, la care 
a subscris in septembrie 1967, 
alături de Franța și R.F.G., s-au 
concretizat .săptămîna trecută, 
într-un comunicat oficial care 
a anunțat, fără echivoc, renun
țarea Angliei la construcția a- 
cestui avion. Principalul argu
ment folosit de englezi în adop
tarea acestei hotărîri oarecum 
așteptate, il constituie ncrenta- 
bililatea comercială a Airbusu
lui. După părerea britanicilor, 
pentru construirea acestui apa
rat ar fi necesare comenzi prea
labile de minimum 75 unități de 
acest fel. Anglia este îngrijo
rată de perspectivele Airbusu
lui, al cărui preț atinge acum 
aproximativ 2,2 miliarde franci, 
întrucit nici o mare companie 
aeriană vest-europeană solicita
tă, inclusiv „Air-France" și 
„Lufthansa", n-au luat hotărîrea 
de a contracta un anumit nu
măr de astfel de avioane. In 
sfirșit, pe lista argumentelor 
prezentate de Londra, figurea
ză și afirmația că uzinele fran
ceze „Sud-Aviation" n-ar avea 
suficientă capacitate pentru a 
se achita de sarcinile ce le re
vin in construcția Airbusului, 
mai ales că sînt angajate în 
mod serios în proiectul „Con
corde".

ldeea creării Airbusului, care 
să contribuie la reducerea cos
tului călătoriilor in Europa oc
cidentală, este mai veche. Ea a 
fost emisă pentru prima dală

in anul 1965. Negocierile înde
lungate privind realizarea pro
iectului s-au soldat în septem
brie 1967 cu un acord încheiat 
la Bonn intre reprezentanții 

Franței și Marii Britanii.

Dar Inelarul principal, rare a 
determinat această triplă înțe
legere, deși țările respective fac 
parte din grupări economice ri
vale, l-a constituit concurența 
din ce în ce mai puternică la 
care sînt supuse firmele vesl- 
europene de către constructorii 
de avioane nord-americani. In 
concepția inițiatorilor, Airbu
sul urma sa deseW'eașcă, înce- 
pind din 1973 (data previzibilă 
a intrării sale în producție), li
niile de mare trafic (Londra, Ro
ma, Frankfurt, Geneva, Paris, 
Bruxelles etc). Pentru Marca 
Britanic, participarea la proiect 
alături de Franța și R.F.G. era 
determinată -i de considerente 
politice (ea fiirrd menită a face / 
dovada dorinței sale de a ade
ra la Piața comună). Așa se ex
plică de ce in prezent observa
torii politici nu ezită sa pună 
renunțarea Angliei la Airbus pe 
scama perspectivei foarte incer
te de a fi primită în C.E.E. La

această hotărîre au contribuit 
în marc măsură și presiunile 
asupra guvernului Wilson din 
partea unor firme engleze, in- 
sistînd penlru realizarea apara
tului rival, bireaclorul .3-11" pe 
care „British Aircraft Corpora
tion" (B.A.C.) intenționează să-l 
construiască la un preț mai scă
zut (130 milioane lire sterline 
sau aproximativ 1.5 miliarde 
franci). B.A.C. consideră, de a- 
seinenea, că un avion produs 
în exclusivitate sau aproape în 
exclusivitate in Marea Britanic 
are mai multe șanse să lie vîn- 
dut pe piața americană decit 
Airbusul produs în cooperare 
cu Franța și R.F.G. Pentru a nu 
merge prea departe, Marea Bri
tanic. a lăsat totuși o portiță 
deschisă care să-i permită o e- 
ventuală revenire la proiectul 
Airbus. Această concluzie, care 
a surprins pe multi observatori 
și care contrastează cu tonul 
categoric al comunicatului ofi
cial dc săptămîna trecută, se 
desprinde dintr-o precizare fă
cută miercuri in Camera Comu
nelor de ministrul tehnologiei, 
Anthony Wedgwood Benn. 
„Londra, a declarat el, nu este 
satisfăcută de progresele pe rare 
le-a înregistrat acest proiect și 
nu le consideră suficiente pen
tru a-1 continua*. Anglia, a lă
sat să se înțeleagă ministrul 
tehnologiei, dorește să-i convin
gă pe cei doi parteneri ai săi 
să renunțe de comun’ acord la 
proiectul Airbus și să nu se re
tragă in mod unilateral.

în ciuda renunțării implicite,

dacă nu explicite a Angliei, 
ceilalți doi parteneri dau asi
gurări că Airbusul va fi totuși 
realizat. Franța și R.F.G. par 
hotărîte să ducă la bun sfirșit 
acest proiect. Se afirmă că so
cietăți italiene, belgiene, olan
deze și suedeze și-ar fi mani
festat interesul dc a coopera 
la realizarea acestui tip de a- 
vion.

Dacă hotărîrea Angliei n-a 
provocat o mare surprindere, 
ea a generat în schimb conse
cințe nu dintre cele mai insig
nifiante 
busului 
engleze 
anumite 
Monde' 
că, după această ruptură gravă, 
Franța și T ” " 
reactoarele 
211", care, 
inițiale, trebuiau 
Airbusul.

Reprezentanții 
R.F.G. urmează să 
că în scurt timp 
Bonn pentru a discuta de pe o 
poziție nouă soarta Airbusului, 
reîmpărțirea sarcinilor financia
re, revizuirea listei firnurc care 
vor concura la producerea aces
tuia etc. In orice caz, hotărîrea 
Angliei va întîrzia. probabil, 
realizarea Airbusului la terme
nul prevăzut adică în anul 1973. 
O altă concluzie, și poate cea 
mai importantă, este că timpul 
pierdut de firmele vesl-europe- 
ne convine companiilor ameri
cane „Lockheed", „Douglas" și 
„Boeing" angajate, de asemenea, 
în construirea aparatelor de a- 
ceeași capacitate: „i.-IOlI*, 
„DC-10* sau .747—300-.

LOS ANGELES 17 (Ager
pres). — Societatea ameri
cană de transporturi aerie
ne „Trans International .Air
lines" a difuzat birourilor 
de voiaj din numeroase 
țări ale lumii afișe și pros
pecte consacrate primelor 
zboruri cu pasageri spre 
Lună. In capitolul din pros
pect consacrat condițiilor de 
rezervare a biletelor se 
menționează că „data ple
cării va fi anunțată ulte
rior".

Broșura-prospect difuzată 
de societatea T.I.A. este 
bogat ilustrată și descrie 
Luna drept „unul din locu
rile cele mai odihnitoare 
din Univers, unde nu exis
tă ceață, ploaie sau zăpadă, 
furtuni de nisip sau viscole 
și unde va fi întîlnită o 
tăcere profundă". Broșura 
menționează că persoanele 
dornice să călătorească în 
Lună vor putea folosi nava 
cosmică „T.I.A. 949 Super* 
care va avea de șase ori 
viteza glontelui. Un purtă
tor de cuvînt al acestei 
companii, a declarat că. po
trivit evaluărilor nrNimina- 
re, un zbor spre Lună la 
bordul unei nave cosmice 
va costa pe fiecare pasager 
între 4 000 și 10 000 dolari.

alît pentru viitorul Air- 
cît și pentru uzinele 
angajate să furnizeze 
piese componente. «Le 
își exprimă indoiala

R.F.G. vor mai dori 
„Rolls-Royce RB - 

, potrivit înțelegerii 
' ’ să echipeze

Franței și 
se întîlneas- 
la Paris sau

Marin GHEORGHE

0 hotărîre 
a Comitetului 

Special al 0. N. U, 
pentru decolonizare

NEW YORK 17 (Agerpres). — 
Comitetul Special O.N.U. pen
tru decolonizare a hotărit să 
organizeze dezbateri in legătu
ră cu problemele aflate pe or
dinea sa de zi în cadrul unui 
turneu pe care il va efectua 
incepînd de la 5 mai in capi
talele mai multor țări africa
ne. Reuniunile comitetului se 
vor desfășura la Kinshasa 
(Congo,). Lusaka (Zambia), și 
Dar-Es-Salaain (Tanzania). Prin
cipalele dezbateri se vor axa 
asupra situației din Rhodesia, 
Africa dc Sud-Vest și coloniile 
portugheze de pe teritoriul a- 
frican. Reprezentanții în comi
tet ai S.U.A. și Marii Britanii 
au declarat că vor boicota reu
niunile organizate pe teritoriul 
african, pretoxtînd că ele „nu 
ar fi justificate".
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