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BILANȚ BOGAT 
ÎN REALIZĂRI

In toate unitățile din cadrul R.C.M.- 
ului Petroșani, colectivele de 
muncitori din stații au muncit cu 
rîvnă pentru a obține indicatori cît 
măi buni în exploatarea feroviară, 
pe primul trimestru al anului. Iată 
bilanțul acestei munci:

Mirfuri încărcate 
peste plan

Realizarea în mod ritmic a planu
lui de încărcări este unul din prin
cipalii indicatori. Colectivele unități
lor din cadrul R.C.M.-ului Petroșani 
au reușit ca în trimestrul I să în
carce peste planul operativ de în
cărcare 170 834 tone mărfuri în plus.

tn fruntea întrecerii se află co
lectivele de muncitori din stațiile 
Vulcan. Lupeni și Petroșani.

Create rulajul vagoanelor
Și acest indicator, care reflectă fe

lul cum este folosit parcul de vagoa
ne în exploatare, a fost îmbunătățit 
cu 19 la sută față de sarcina plani
ficată. Lâ această realizare a con
tribuit în măre măsură faptul că 
vagoanele au fost îndeaproape urmă
rite Ia toate fazele de lucru. Prin 
realizarea unui coeficient al regulari
tății eitCulației apropiat de cel pla
nificat — 97,43 la sută — s-au pu
tut preda către R.C.M.-urite vecine 
aproape toate trenurile conform gra
ficului. Un aport deosebit în această 
direcție a fost adus de către operato
rii Buhoî Iulian . Vahnovan Victor 
și Ștefănescu loan.

418 trenuri marșrute
In trimestrul 1 au fost expediate 

418 trenuri marșrute cu un tonaj net 
de 434 658 tone, ceea ce reprezintă 
un procent de 30,7 din totalul încăr
cărilor pe R.C.M. și totodată o creș- 
, fere cu 25,3 la sută a sarcinii plani
ficate. Prin creșterea numărului de 
trenuri marșrute se obține o reducere 
substanțială a volumului de manevră, 
atît în stațiile de încărcare cît și în 
cele de parcurs.
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Bobinarea unui motor electric este o operație care cere multă măies

trie profesională. De această calitate bobinatoarea Mihai Valeria de la 
ția electrică a minei Lupeni dă întotdeauna dovadă.

' ЯШIjg

INTERVIUL NOSTRU

BLOCURI CU
Anul acesta au început la Lupeni 

lucrările de construcții la unele 
blocuri cu 10 etaje — cele mai 
înalte clădiri puse în lucru pînă acum 
în Valea Jiului. Pentru a cunoaște 
amănunte în acest domeniu, ne-am 
adresat maistrului Feleki Gavril. șe
ful lotului de lucrări, care ne-a re
latat următoarele:

„Constructorii șantierului 4 Lupeni 
au primit anul acesta, sarcina să rîdi 
ce un nou grup de blocuri — cele 
din seria D care vor avea 10 etaje 
și un demisol, cuprinzînd în total 
66 apartamente fiecare. Clădirea se 
compune din două tronsoane diferite, 
asemănîndu-se în mare cu forma li
terei E.

După turnarea fundației de beton, 
la înălțarea blocului cu 10 etaje se 
va folosi cofrajul glisant, cu ajutorul 
căruia în 2-3 săptămîni va fi ridicată 
întreaga clădire. In prezent, colec
tivul .șantierului nostru și-a început 
pregătirile pentru confecționarea co- 
frajului glisant; echipa condusă de 
constructorul Trîncă Constantin lu
crează la amenajarea liniei de rulare 
pentru o puternică macara Bocșa, iar 
alte echipe execută drumuri de acces 
pentru autocamioanele care vor aduce 
betonul la punctul de lucru.

face
mo-

10 ETAJE
Noile blocuri cu 10 etaje vor 

parte dintr-un ansamblu de clădiri
derne al Luneniului — cvartalul „Tu- 
dor Vladimirescu14. Anul acesta, vor 
fi ridicate prin glisare 4 blocuri eu 
cîte 10 etaje — dintre care pre
conizăm ca 3 să Ie și dăm îri folo
sință. In acest ansamblu se inte
grează și blocul cu 200 apartamente, 
construit in vecinătate și de ia a 
cărui centrală termică vor fi alimen
tate și aceste" noi blocuri. In pre
zent, lucrările la noile obiective se 
află în plină desfășurare: echipa lui 
Mureșan Gheorghe din care fac par
te Ungureanu Petru, Ispas loan. Că
lina loan și alții fac demolări și 
defrișări iar echipa condusă de Din- 
că Cristea — în frunte cu muncitorii 
Țelină Teodor, Colda Demeter, So- 
meșan Teodor — execută fundația 
blocului D 1. Zilele acestea. împreu
nă cu dulgherii Călina loan. Cătă- 
nescu Nicolae și Bubulcscu Alexan
dru am făcut trasarea și la blocul 
D 3, dînd front liber de lucru să
păturilor de fundație11.

Noul cvartal de blocuri înalte, am
plasat pe malul Jiului, va constitui 
un amsamblu arhitectonic frumos al 
orașului Lupeni.

LĂCĂTUȘII LUI MIRON

conduce 
are ca 
termine

La puțin timp după ce am 
sosit pe șantierul Paroșeni 
am aflat că brigada de lă
cătuși pe care o 
Nicolaescu Miron 
angajament să
montajul părții mecanice a 
mașinii de extracție pînă la 
data de l aprilie. In funcție 
de acest angajament al bri
găzii de montori, va putea 
fi realizat angajamentul 
șantierului, ca la 1 Mai 
instalația de săpare a pu
țului auxiliar să fie pusă 
in funcțiune.

Lăcătușii iși 
de treburile lui. 
chipă, un om
potrivită dar deștul 
legat, nu pare la 
prea vorbăreț. Era 
pat de mersul 
„Ne-am angajat să termi
năm montajul părții meca
nice a mașinii de extracție 
pînă la I aprilie și asta nu 
se discută. Va fi gata Г — . lui Nicolaescu a fost stația 
spune el. E multă siguran
ță în afirmația șefului echi
pei de lăcătuși. Argumen-

văd fiecare 
Șeful de e- 
de statură 

de bine 
început 
preocu-

lucrărilor.

tul care convinge în ultima 
instanță e la doi pași de 
noi. Mașina de extracție se 
află pe fundații, ancorată 
solid in șuruburi. Toate păr
țile componente au fost ve
rificate, puse la punct pînă 
la ultimul șurub. Compli
catele dispozitive de acțio
nare, angrenajele și apoi 
unele nepotriviri ale funda
țiilor au dat mult de lucru 
lăcătușilor. „Dacă n-ar fi 
fost nepotrivirile, am fi ter
minat mai de mult" — spu
ne șeful de echipă. Din 
cind in cînd aruncă privi
rea la oameni. Se scuză și 
merge la ei să le dea ex
plicații. E prima mașină de 
extracție pe care o montea
ză echipa lui. A 
cadrul T.C.M.C. 
crări de montaj, 
de extracție nu 
încă. Ultimul
care l-au trecut

împotriva agresiunii S.U.A.
In Vietnam!

— Mitingul oamenilor muncii de la mina și preparata 
Petrila —

de apel a 
un miting, 
muncii de

Ieri la amiază, în sala 
minei Petrila a avut loc 
în cadrul căruia oamenii 
la mina și preparația Petrila și-au 
exprimat protestul hptărît împotriva 
agresiunii imperialiste a S;U.A. în 
Vietnam.

Poporul nostru — a spus tovară
șul Giurgiu Gheorghe, președintele 
sindicatului, minei Petrila,. deschizînd 
mitingul — este cuprins de indignare 
și îngrijorare față de agresiunea fă
țișă, criminală, pe care imperialismul 
american o desfășoară împotriva po
porului vietnamez, agresiune care pu
ne în pericol pacea în Asia de sud- 
est și în întreaga lume. Forțele ar
mate ale S.U.A. au început să parti
cipe direct la războiul murdar dus 
<ie clica de militarists din Vietnamul 
de sud împotriva propriului lor po
por, iar din luna februarie bombar
dează în mod pirateresc orașele și 
satele din sudul Republicii Democra
te Vietnam, țară socialistă, frățească. 
In acțiunile lor agresive, a continuat 
vorbitorul, imperialiștii americani și 
clica de la Saigon folosesc împotriva 
populației pașnice arme pe care o- 
menirea le-a condamnat 
ani în urmă. Numeroase 
nești din Vietnam, copii, 
trîni cad victime gazelor 
bombelor cu napalm ale 
americani.

Dînd glas indignării sutelor de mi
neri, ; muncitori preparatori, ingineri, 
tehnicieni și funcționari prezenți la 
miting, mai mulți participant! s-au 
ridicat la cuvînt înfierînd cu ener
gie agresiunea imperialismului ame
rican împotriva poporului vietnamez.

Atacurile banditești împotriva unui 
popor pașnic, care construiește socia
lismul; ' a spus tovarășul Cenaru 
Gheorghe. tehnician miner,, pun - în 
pericol p;acea în sud-estul Asiei și în 
întreaga lume. Condamnăm cu toată 
hotărîrea*’folosirea de către S.U.A. a 
gazelor toxice și ă bombelor incen
diare împotriva locuitorilor pașnici 
din Vietnamul de Sud. Noi, munci
torii mineri, ne alăturăm glasul nos
tru popoarelor din întreaga lume care 
cer să se pună capăt imediat acestor 
atacuri agresive.

cuvîntul 
a arătat 
ncpermis 
din 1954

cu zeci de 
vieți ome- 
femei, bă- 
toxice sau 
agresorilor

rare din Vietnamul de sud ? Oricîte 
miliarde ar cheltui imperialiștii ame
ricani pentru a susține regimul pu
tred care asuprește poporul sud-vietna- 
mez, acest popor, care a luptat zeci 
de ani împotriva colonialismului, va 
scutura mai devreme sau mai tîrziu 
jugul asupririi și al exploatării.

In ’continuare au luat cuvîntul pre
paratorul Ecobescu Gheorghe, mine
rul șef de brigadă I.aszlo Ștefan, ca
re în numele colectivelor lor și-au 
exprimat solidaritatea cu poporul 
vietnamez în lupta dreaptă pentru in
dependență, libertate și pace, împo
triva agresiunii S.U.A.

Participanții la miting au adoptat 
în unanimitate o moțiune de protest 
în care, între altele, se arată :

Solidari cu eroicul popor vietna
mez, sprijinim întrutotid Declarația 
guvernului Republicii Populare Ro- 
mîne în legătură cu acțiunile militare 
agresive ale S.U.A. împotrivă R, D. 
Vietnam și cerem să se respecte în
tocmai prevederile acordurilor de la 
Geneva din 1954, să înceteze imediat 
acțiunile agresive împotriva R. D. 
Vietnam, să fie retrase neîntîrzîat tru
pele americane din Vietnamul de 
sud și să se asigure deplina libertate 
a poporului sud-vietnamez de a-și 
hotărî singur soarta.

Unde mergem?
* Sîmbătă și duminică, la ora 

19, în sala Teatrului de Stat din 
Petroșani va fi prezentată 
„Titanic vals41 de Tudor 
cu. Interpretează actorii 
de Stat Valea Jiului.

piesa 
Mușates- 
Teatrului

a _cj|ibn-• Orchestra simfonică 
lui muncitoresc al sindicatelor din 
Petroșani își deschide stagiunea cu 
concertul simfonic ce vă avea toC 
duminică 4 aprilie, ora 41., _Ja 
clubul C.C.V.J. Programul cuprin
de lucrări de Fr. Schubert, G. 
Enescu, Walace, Strobl, Horacek 
etc.

său, inginerul Stoica 
că S.U.A. încalcă în 
acordurile de Ia Ge- 
cu privire la Vietnam

• Sala de sporturi de la I.M.P. 
va găzdui meciul de volei din 
campionatul categoriei A, seria a 
П-a, dintre Știința Petroșani și 
Industria Sîrniei Cîmpia Turzii.

* La ora 11, pe stadionul Jiul 
Petroșani se va disputa pri- 
meci de handbal în 7 fete 

cadrul returului categoriei A.
Petroșani va întîlni echipa 
t“ din Oradea. In deschi-

In 
Emil 
mod 
neva
și, sfidînd dreptul internațional, au 
recurs în ultima vreme la folosirea 
gazelor toxice împotriva poporului 
din Vietnamul de sud. Prin aceasta, 
a spus vorbitorul, S.U.A. și-au asu
mat o grea răspundere în fața po
poarelor.

Ca muncitor miner — a spus to
varășul Sidorov Vasiie, consider, ’la 
fel ca toți oamenii muncii cărora le 
e scumpă pacea și libertatea, că ac
țiunile imperialiștilor americani șîrit 
deosebit de grave, că ele reprezintă 
o crimă împotriva eroicului popor 
vietnamez, împotriva păcii în lumeți 
întreagă. Mă întreb : cu ce drept im
perialismul american și-a trimis sol- 
dații la mii de kilometri de grani
țele Statelor Unite pentru a ucide cu 
gaze toxice populația lipsită de apă-

din 
mul 
din 
S.S.E. 
„Favorit1 
dere : meciul S.S.E.—Straja. Lupeni.

• Pe același stadion, la ora 16, 
este programat meciul de fotbal 
categoria В Jiul Petrila—Vago
nul Arad. In deschidere, la. ora 14. 
va avea loc meciul între formația 
de juniori а Jiului și Electroputere 
Craiova.

Maistrul Trău- 
șanu Ionel împreu
nă cu brigada de 
dulgheri condusă 
de Istok Bella, de 
la T.C.M.C. stu
diază planurile de 
cofraje pentru tur
nul puțului de ex
tracție Aninoasa-

• Stadionul din Vulcan va găz
dui meciul din cadrul campionatu
lui regional de fotbal dintre Mine
rul din localitate și C.F.R. Și- 
nj'eria, iar la Lonea se va desfă
șura întîlnirea dintre Paringul și 
Unirea Hațeg.

— vînt, ploaie, frig, teren 
accidentat -— greutăți la 
transportul materialelor, în 
organizarea lucrului, dar 
toi nu ne-am lăsat. Nici 
aici nu ne vom face de ru
șine. Angajamentul nostru 
e literă de lege și nu con
cepem să nu-l îndeplinim"
— ne asigură șeful de e- 
chipă.

— Dar despre angaja
mentul de aici ce spun oa
menii din echipă ?

— II vom îndeplini in 
mod sigur ! De altfel ne-am 
sfătuit toți înainte de a ne 
angaja la o astfel de trea
bă. cum e montarea mași
nii. N-ar strica să treceți 
după 1 Mai pe aici. Să 
vedeți cum funcționează.

Miron și lăcătușii săi s-au 
ținut de cuvînt. Ei au lup
tat aprig pentru învingerea 
timpului. Și au ieșit birui
tori. Le^ 1 aprilie s-a tre
cut deja la executarea in
stalației de forță a mașinii 
de extracție.

I. CIOCLEI

executat în 
diferite lu- 
dar mașini 

a montat 
examen pe 

lăcătușii

de ventilație Hipolit de la 
puțul 5 Vulcan. „Condiții 
grele de lucru am avut aici



2 STEAGUL ROȘU

Ghioceii s-au 
ivii gingași dc 
sub zăpadă. E | 
primul dar al ' 
primăverii.

Chemarea primăverii
Se ridică seva proaapătă-n tulpini
Din pămîntul reavăn, ca o cupă plin.,. 
Ninși, a doua oară, pomii in grădini 
Iși deschid corola, gingașe-n lumină. 
Mugurii pe creangă stau gata să crape 
Dîntr-o clipă-n alta, desmierdați de soare, 
Din zăpezi topite, debitul de ape 
Se revarsă-n brazda negrelor ogoare. 
Ca simbol al muncii demne, colective. 
Trezite la viață din stupi ies șiraguri 
Dc albine care, au pornit active
De pe acum s-adune, noi rezerve-n faguri. 
Zarva reînvie, cu intensitate 
Specifică vieții noastre de acum, 
Primăvara nouă cu aviditate
Spre noi obiective, ne deschide drum!

I. SASAREANU

Să ne cunoaștem regiunea

S A R MIS E G E T U Ж A
Ta-
Fop
Ar
mai
care

VALEA
Situată pe versantul vestic al ma

sivului Retezat, Valea Rea își merită 
pe. deplin numele. Scocul ei strîmb, 
adine, gîtuit la iot pasul de chei și 
aieiuri dc piatră c fac temută și o- 
colită de oameni. Primăvara, zgomo
tele năpraznice ale maselor ue ză
padă ce alunecă și se rostogolesc în 
hăuri se aud pînă job la gura văii. 
Vara și toamna ploile din munți umplu 
scocul cu un' vije
lios torent de apă 
ce duce tot tim
pul la vale, spre 
o uriașă îngrămă
dire de aluviuni, 
cantități imense de 
vani și rădăcini. Ferestruită neconte
nit, această cetățuie, cu malurile me
reu în cumpănă, face aproape cu ne- 
putință accesul prin gura văii.

...In mijlocul turmei de oi ce paște 
colțurile fragede aie firelor de iarbă 
abia ieșite din pămînt privirile unui 
cioban în vîrstă, sprijinit într-o bîtă 
noduroasă, se ațintiseră de vreun 
sfert de oră spre un om ce urcă cu 
pași măsurați treptele primelor tera
se de la gura văii. Ajuns în dreptul 
ciobanului, excursioniștii] dădu bine
țe, își scoase sacul de spate și, fără 
să ее sinchisească de furia clinilor, 
țe așeză pe ieșitura nnci stțnci.

— încotro ? — întrebă baciul mi
rat de această neașteptată vizită. Un 
timp omul privi încruntat gura sco
cului ici-colo peticit de zăpadă, apoi,

REA

CARIMET

nisip, mîl, bolo-

acest element extrem de 
se ridică la nu mai puțin 
miliarde tone I In ultimul 
fost folosite diferite me

diu 
prin 
etc

făptura
a 

de
cu- 

ghi-

că se

rupînd tăcerea, rosti cu glas tremu
rat ;

— Spre cetățuia scocului mă duc 
acolo după ghiocei.

...Insera. Dinspre munte prinse a 
bate o ușoară fulguială. St-rîngîndu-și 
turma, Andrei Merișan începu să co
boare oile spre ocolul de sub pădure. 
Deodată cîinii începură să latre cu 
putere spre hățișul neînfrunzit al Pă- 

iancii. Peste puțin 
apăru și 
singuratică 
legătorului 
oce».

„Ciudat, dimineața zicea
duce după ghiocei și iată, acum se 
întoarce cu mina goală", gîndi ba
ciul în sinea sa.

Asudat, cu hainele ude în coate și 
genunchi dar eu o lumină de adîneă 
mulțumire în ochi, excursionisiul sin
guratic se opri lingă stînă.

— Și ghioceii ? întrebă Merișan, 
zîmbind voit ironic.

— I-am lăsat pe cetățuie. De ani 
și ani tot acolo îi las —- răspunsă 
străinul cu glas ușor tremurat.

— Cui ? — întrebă Merișan, nedu
merit de-a binelea.

-— Fratelui. Un mal surpat de dez
gheț l-a îngropat cu mulți ani în ur
mă sub cetățuie. Venisem amindoî 
după ghiocei.

Uraniu din apa mării
Fiecare litru de apă de mare con

ține aproximativ 3,34 micrograme de 
uraniu. S-a calculat că rezervele ma
ritime de 
important 
de patru 
timp au
tode de extragere a uraniului 
apa mării; pe cale electrolitică, 
electroliză, cu ajutorul ionilor 
Randamentul acestor metode este însă 
relativ scăzut.

In consecință, s-a folosit o nouă 
metodă potrivit căreia apa mării es
te trecută prin niște filtre confec
ționate dintr-o țesătură de ljîrtie, îm
bibată cu un absorbant-hidroxin de 
titan. Apa mării trece prin aceste 
filtre In timpul fluxurilor și refluxu
rilor. Prin această metodă se poate 
obține anual pînă la 1000 tone 
oxizi de uraniu. Operația trebuie 
făcută in locuri cu o intensă circu
lație a apei mării, pentru ca afluxul 
de apă conținînd săruri de uraniu 
să fie continuu

In lucrarea sa Intitulată „Din 
ra Hațegului" scriitorul Ion 
Reteganu consemna „Frumos e 
dealul fără seamăn, dar în el 
frumos este tocmai acest eolț.
din. vechi și pînă astăzi se cheamă 
așa „Țara Hațegului". El aseamănă 
acest colțișor al țării 
în miniatură și un 
pamîntesc.

Răsfoind monografii 
mente istorice și străbptînd în lung 
și în lat întinderile Țării Hațegului 
înconjurată de masivele munților Re 
tezat, poiana Rusca și munții Sebe
șului te convingi pe deplin de acest 
adevăr. Localitățile așezate la poa
lele munților, cîmpiile întinse și ro
ditoare brăzdate de nenumărate rîuri. 
coline și dealuri cu livezi cu pomi 
fructiferi, minunatul peisaj al mun
ților sint adevărate opere de artă ale 
naturii. Așezarea pitoreasca, de un 
frumos neasemuit a Țării Hațegului, 
este întregită de numeroasele vesti
gii ale trecutului, monumente istorice 
și ale naturii care atrag în fiecare 
an mii de vizitatori și turiști din 
toate colțurile țării.

Cînd poposești în Sarmisegetuza 
— vechea capitală a Daciei Romane, 
întîlnești adevărate monumente de 
artă, construcții antice, lucrate cu 
o deosebită măiestrie și care pre
zintă în același timp documente ale 
trecutului îndepărtat al acestei ce

cu un Ardea! 
adevărat rai

șl alte doeu-

tăți. Ea datează dc prin anul 110 
al erei noastre.

In decursul anilor, prin săpături 
arheologice sistematice, s-a stabilit in 
iinii generale așezarea acestei ce
tăți. Impresionează zidurile groase 
de aproape 2 metri construite din 
piatra fasonată care închid un spa
țiu de aproximativ 3 000 mp. Uriașul 
amfiteatru, cea mai impunătoare clă
dire, găzduia luptele gladiatorilor, 
spectacole sau jocurile cu animale. 
Au mai fost scoase la suprafață nu
meroase clădiri cum sint camera de 
tezaur, caniera augustalilor și forul, 
au fost identificate diferite tem
ple și urme de clădiri, numeroase 
mozaicuri azi, dispărute.

Vizitînd ruinele, atenția ți-e atrasă 
de monumentala construcție denu
mită clădirea augustalilor, rezervată 
celui mai înalt colegiu preoțesc (co
legiul augustalilor). Spre“udeosebire 
de celelalte clădiri, una din încăpe
rile acesteia era prevăzută cu un 
sistem de încălzire centrală. De la un 
cuptor din afară era condus aerul 
cald prin camere sub dușumeaua 
suspendată și prin pereții căptușiți 
cu țiglă care radia căldură în in
terior. O imagine mai clară a Sar- 
misegetuzei antice îți oferă muzeul 
instalat în comună. Aici întîlnești 
monumente, inscripții, obiecte din ce
ramică, statuete, 
monede și multe

arme, colecții de 
alte exponate.

F. I.

A. NICHIFOREL

ANECDOTE

Descoperii! arheologice
In urma descoperirilor arheologice 

efectuate în anul 1961 în localita
tea italiană Amelia, și în regiunea 
înconjurătoare, cînd a fost găsită o 
statuie de bronz din perioada im
perială înfățișîndu-1 pe împăratul 
Marcus Claudius (214-270) specialiș
tii au continuat cercetările. In pre
zent s-a descoperit o altă statuie, 
din marmură albă, reprezentînd un 
roman cu togă. Statuia datează din

al erei noastre. Ausecolul al IV-lea
fost găsite, de asemenea, două sar
cofage alături de care se aflau un 
număr de monede prețioase și o 
lampă votivă. S-a descoperit și un 
mormînt din epoca romană. care 
se crede că face parte dințr-O, ne
cropolă. Localitatea Amelia din re
giunea Umbria, unde au fost făcute 
aceste descoperiri, datează de 3 600 
de ani.

£ Intîmplări cu
I Un milionar a invitat odată la un

z dineu oficial pe cei care formau așa- 
zisa „cremă a societății". L-a poftit 
și. pe marele umorist Mark Twain, 
în speranța că va distra pe distinșii 
oaspeți. Dar Twain nu s-a grăbit v?- 

s-o facă, Milionarul era dezamă
git-

— Pare-mi-se, mister Twain, i-a 
spus el scriitorului — că astăzi nici 
cel mai mare gogoman din lume 
n-ar fi în stare să vă facă să zîm- 
biți.

— Încercați totuși — i-a răspuns 
politicos Mark Twain.

☆
у Odată Mark Twain povestea о 
jîntîmplare amuzantă. Toți cei de față 
rideau cu hohote. Se afla acolo și 
un bancher, cu mîinile în buzunar.

po- 
un

neo-

Mark Twain
După ce ascultă cu indiferență 
vestirea scriitorului, declară cu 
ușor dispreț:

— Domnilor, nu este nimic
bișnuit în faptul că un umorist se 
pricepe să distreze publicul.

— Aveți perfectă dreptate — răs
punse Twain. Desigur că în aceasta 
nu este nimic neobișnuit. Există însă 
unele lucruri cu adevărat neobiș
nuite...

— De exemplu ? — întrebă ban
cherul.

— De exemplu, ca un bancher șă-și 
bage mîna în propriul său buzunar. 
Y1 *
rAjungînd într-un mic orășel din 

’Anglia, Mark Twain s-a dus la ho
tel. Acolo, scriitorul a fost rugai 
să-și înscrie numele în registru.

----------------------Twain a deschis
registrul și a con
statat că înaintea 
Iui sosise în hotel 
un oaspete 
seamă care 
sese:

„Ducele de 
ford cu lacheul său'

Sub care Mark
Twain a notat:

.Mark Twain cu 

valiza sa“.

de 
scri-

But-

Primăvara a por
nit ofensiva pe toate 
fronturile. Sub ra
zele călduțe ale 
soarelui. întreaga natură se tre
zește la viață. Din pămintul rea
văn, saturat de apă, se ridică spre 
zările albastre vălătuci de aburi. 
Ghioceii, florile de păpădie, colțul 
verde al ierbii, seva ce mustește în 
tulpinile copacilor, totul exprimă 
prospețime, înnoire.

Pe înălțimea schelelor, munca 
trepidantă, specifică de șantier, se 
desfășoară cu și mai mult spor. In 
opintiri de macarale, zumzet mono
ton de betoniere, îmbinate cu des
toinicia și hărnicia constructorilor, 
în întreaga Vale a Jiului, se înalță 
noi blocuri de locuit, lăcașe de cul
tură, școli șl alte edificii, expresie 
a primăverii vremurilor noastre. 
Adlncul minelor, halele imense ale 
uzinelor, totul clocotește de muncă 
entuziastă. Dar iată că săptămîna 
de muncă rodnică s-a încheiat. Ziua 
de odihnă ii invită pe oamenii mun
cii la diferite manifestări cultural- 
sportive. Mulți din ei sint atrași de 
mirajul întinderilor de zăpadă de 
pe munții Parlngului, Vilcanului 
ori din Retezat. Cu schiurile la spi
nare o pornesc în grupuri spre îm
părăția zăpezii. Sus pe înălțimile 
înzăpezite schiorii se simt deosebit 
de bine în calitate de musafiri la 
iarnă acasă. învăluind in razele 
sale întinsul zăpezii, soarele ii 
transformă albul imaculat intr-o 
imensă... plajă cu sclipiri de dia
mant. Din mijloace de locomoție, 
schiurile se transformă repede in 
șezlonguri. Plaja de pe înălțimi 
călește organismul și-l bronzează 
repede, 
vint ce 
ne de 
transportă intr-o adevărată reverie. 
Faci plajă șl schiezi, schiezi și faci 
plajă cit e ziulica.

V

JHuMilivi La іагпл аеша
Mulți dintre iubitorii schiului din 

Vedea Jiului își dau întîlnire cit 
iarna la cantonul zoo-pasioral, ce 
se vede in clișeu, construit într-o 
minunată poiană din munții Paring. 
Schiorii ii spun canionului „Căsuța 
din povești". E o denumire cum nu 
se poate mai potrivită. Intr-adevăr, 
in ori și care anotimp, priveliștile 
de aici sint de o frumusețe ca în 
povești. Spre seară, schiorii o por-

nesc devale. Se despart cu greu 
de acele minunate locuri de re
creare. Se întorc insă la locurile 
lor de muncă plini de • vioiciunea 
pe care ți-o da< cele citeva ore pe
trecute in aer liber și cu glodul ca 
in fiecare zi de repaus, cit o dura 
zăpada pe înălțimi, să se auto-invi- 
te ca musafiri la iarnă acasă.

o. c.

îmbinată cu cite o pală de 
spulberă zăpada in milioa- 
steluțe minuscule, ea te
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Notă: Dezacorduri edilitare
Primăvara este anotimpul înnoi- 

rilor în localitcifi; în cadrul acțiu
nilor gospodărești și de înfrumuse
țare se curăță rezidurile rămase de 
pe urma iernii, se amenajează гопе 
verzi, ronduri cu flori, se plantea
ză arbuști decorativi.

Printre acțiunile preconizate in 
cadrul acestor lucrări este necesar 
însă să fie introduse și unele pentru 
lichidarea unor dezacorduri edilita
re. Astfel, la Petroșani, conduce
rea șantierului Livezeni trebuie o- 
bligată să-și mute odată magazia 
de ciment — aflată Intre blocurile 
noului cartier tocmai lingă șo- 
șeaua principală — pentru a se pu
tea amenaja terenul respectiv. Tot 
în Petroșani, se impune demolarea 
barăcii aflate lingă complexul co

operației meșteșugărești. Aspectul 
dărăpănat al acestei barăci — fost 
sediu al întreprinderii 712 prefabri
cate — contrastează cu frumoasele 
clădiri alăturate, este în dezacord 
cu ținuta edilitară plăcută impri
mată orașului de aceste clădiri noi. 
In locul barăcii cu pricina s-ar pu
tea amenaja un scuar verde, citeva 

Mecanizarea a căpătat o intensă aplicare la exploatarea bogăției pădu
rilor din munții ce înconjoară Valea Jiului.

Fotografia înfățișează un grăitor aspect în această direcție: pe o ram
pă de încărcare-descărcare a lemnului de pe Valea Jiețului se lucrează 
la secționarea buștenilor cu ferăstrăul mecanic.

ronduri de flori, o vitrină frumoa
să pentru expunerea produselor rea
lizate de cooperatori.

Construirea frumoaselor blocuri 
de la Braia-Lupeni a contribuit la 
înnoirea localității. Dar și aici e- 
xistă dezacorduri edilitare supără
toare. Lăzile de gunoi menajer, a- 
șezate de locatari chiar pe margi
nea șoselei, printre rondurile de 
flori, strică aspectul urbanistic. Va
ra, aceste lăzi emană valuri de 
miasme greu mirositoare iar gu
noiul adunat chiar la strada prin
cipală dă un aspect dezgustător 
locului. Ar trebui luate măsuri ca 
lăzile respective să fie depozitate 
in spatele blocurilor, pe platforme 
speciale.

Exemple asemănătoare se pot da 
și din alte localități (la Vulcan, 
vechea clădire a școlii încă n-a 
fost demolată din fața școlii noi 
degradmd astfel aspectul centrului 
orașului). Este necesar ca în cadrul 
acțiunilor gospodărești de primă
vară și aceste probleme urbanistico- 
edilitare să-și găsească rezolvarea!

M. ȘT.

Pe marginea comportării echipei Jiul 
la început de campionat

Pupă meciurile de verificare susți
nute înaintea reluării returului cam
pionatului categoriei В de lotbaL 
miile de suporteri ai Jiului și-au pus 
mari speranțe în echipa lor favorită. 
Nu atît victoriile obținute la scor în 
dauna echipelor de categorii inferi
oare ci mai ales jocul bun, în viteză, 
bine orientat tactic, practicat in spe
cial în fața formației din categoria 
A, Știința Craiova, a făcut pe susți
nătorii Jiului să întrevadă ți în 
campionat noi succese pentru echipa 
lor.

De altfel, reluarea campionatului a 
fost privită cu optimism și de con
ducerea asociației, a secției de fotbal, 
de antrenori și jucători. Este semni
ficativ în acest sens faptul că unii 
tovarăși din conducerea asociației Jiul 
au făcut chiar unele afirmații tran
dafirii că echipa „merge" foarte bine, 
că n-ar mai exista nici un obstacol 
în calea ei în lupta pentru ocupa
rea primului loc în clasament.

Or, a te baza pe unele rezultate 
neconcludente, fără a vedea, echipa la 
lucru în meciurile de campionat, un
de se poate intr-adevăr verifica po
tențialul ei tehnic, tactic și de luptă, 
nu-i suficient. Acest lucru a fost de 
altfel confirmat în primele două me
ciuri oficiale susținute de la reluarea 
campionatului și ale căror rezultate 
au pus sub semnul întrebării nu nu
mai optimismul ne justificat al unor 
tovarăși din conducerea asociației ci 
și felul în care echipa a fost pregă
tită. Cum justifică oare antrenorii 
evoluția cu totul nesatisfăcătoare a 
echipei, lipsa el de orientare în te
ren, bîlbîîelîle de începători din fața 
porții adverse și ratarea de ocazii 
clare de la numai 2-3 metri ? Toate 
acestea să se pună pe seama ghinio
nului ? Sau pe lipsa unei pregătiri 
temeinice a jucătorilor ? După păre 
rea noastră, ultima afirmație este cea 
mai valabilă. Este oare admis unor 
jucători de talia lui Libardi și Pero- 
nescu, cu vechi state de serviciu, sa 
rateze copilărește de la cîțiva metri, 
trăgînd mult deasupra porții ? Ratînd 
ocazii d.’pă ocazii, este clar că nu 
poți obține victoria. Iar o greșeală 
de apărare, cum a fost și aceea din 
meciul cu C.F.R. Timișoara, te pri
vează pînă și de la obținerea unui 
rezultat de egalitate.

Trebuie să arătăm și tendința ne
sănătoasă de a pune evoluția neco
respunzătoare a echipei pe seama 
tensiunii nervoase a jucătorilor, ca 
urmare a mizei mari din meciurile 
de campionat. Că nici această afir
mație nu stă în picioare o dovedește 

insuși autoîncredera jucătorilor, care 
înainte de meciul cu Timișoara nici 
nu puneau problema victoriei ci a 
scorului sever cu care ei vor învin
ge. Rezultatul de pe teren îl cunoaș
tem cu toții. însuși faptul că la ter
minarea meciului echipa aplaudată a 
fost aceea a oaspeților dovedește nota 
de insuficient acordată jiuliștilor pen
tru jocul practicat.

Ținînd seama de faptul că ne

Reflecții
» ♦ • • • • • • * •

aflăm abia la reluarea campionatului 
și că de prima clasată în seria res
pectivă ne despart doar patru puncte, 
posibilități pentru aducerea echipei pe 
linia de plutire, avem. Lotul de ju
cători este destul de valoros și cu 
o bună pregătire fizică și tehnică in
dividuală. Antrenorii trebuie să pună 
mai mult accentul pe jocul colectiv 
al echipei, pe înlăturarea carențelor 
în trasul la poartă și a deficiențelor 
din apărare. De asemenea, în locul 
ținerii mingii inutile, echipa va tre
bui orientată spre un joc simplu, cu 
atacuri pe un front larg care să ducă 
la destrămarea apărării adverse și la 
fructificarea fazelor de gol. Un aport 
substanțial la capitolul finalizare 
poate să-l aducă intercalarea hatfîei 
în linia de atac. Sistemul 4-2-4 nu 
trebuie privit de către antrenori și 
jucători In mod rigid.

Pentru a aplica o schemă tactică 
sau alta, ținîndu-se seamă de poten
țialul de luptă al adversarului, sta
rea terenului și alți factori, e nece
sar ca flecare jucător să respecte în
tocmai indicațiile antrenorului. In me
ciul cu C.F.R. Timișoara, jucători: 
Peronescu, Vlad, Pop și Cazan au 
ignorat însă aceste indicații. E ne
cesar să fie luate măsuri de sancțio
nare a jucătorilor ce nu respectă a-

NOUTĂȚI EDITORIALE
Sub egida Institutului de cercetări 

economice al Academiei R. P. Ro- 
mîne a apărut în colecția „Texte din 
istoria gîndirii economice", ce-1 de-al 
11-lea volum din cunoscuta lucrare 
a lui Adam Smith, „Avuția națiuni
lor’* (cercetare asupra naturii și eau- 
zefor ei). Volumul cuprinde cărțile 
a IV-a (sistemele de economie poli
tică) și a V-a (finanțele) un studiu 
asupra autorului și operei sale. Tra
ducerea din limba engleză este reali
zată de Al. Halunga.

ceste indicații. Măsuri de sancționare 
vor trebui luate și împotriva acelor 
jucători care nu participă cu regulari
tate la antrenamente, au abateri de 
la disciplină sau duc o viață nespor
tivă.

Avem convingerea că prin înlătura
rea lipsurilor existente echipa Jiul se 
va comporta în viitor la nivelul ca
pacității ei, practicînd un fotbal așa 
cum vor să vadă toți suporterii echi
pei.

☆

Și acum cîteva rlnduri despre une
le deficiențe de organizare Ieșite preg
nant în evidență în partida cu C.F.R. 
Timișoara. Încă de la intrarea pe 
stadion o neplăcută impresie a făcut 
felul în care a fost organizată dis
tribuirea biletelor. Cele două case 
de bilete de la stadion au fost pur 
și simplu asaltate de către spectatori, 
creîndu-se aglomerație și nemulțumiri. 
Acest lucru se putea evita prin des
chiderea caselor de bilete laterale 
(existente de fapt ia,stadion).

Este de asemenea regretabil faptul 
că la accidentarea portarului timișo
rean Sugar, organizatorii nu au 
schițat nici un gest pentru a lua mă
surile de prim ajutor necesare. Sa 
mai mult, unii organizatori, printre 
care tov. Filip, au avut atitudini ne- 
permise. bruscînd pe antrenorii și 
conducătorii echipei oaspete. Aseme
nea oameni de ordine, cu asemenea 
atitudini nu au ce căuta în rîndul 
acelora meniți să păstreze ordinea și 
disciplina pe stadion. De fapt atitudi
nea tov. Filip a fost înfierată de 
către spectatori, demonstrînd prin a- 
ceasta că pe Iubitorii fotbalului din 
Petroșani îi caracterizează obiectivi
tatea și sportivitatea. Rămîne deci ca 
organele în drept să ia măsuri ca 
asemenea elemente să nu mai facă 
parte din rîndurile organizatorilor pe 
stadion.

D. CRI ȘAN 
C. MATEESCU

Cu actualul volum se încheie pu
blicarea acestei opere de economie 
politică burgheză clasică, pentru pri
ma dată tradusă integral în romî- 
nește.

In colecția' „Teste din istoria gân
dirii economice" a Editurii Academiei 
au mai apărut în traducerea romî- 
neașcă două volume de opere alese 
din scrierile lui David Ricardo.

(Agerpres).

La mina Vulcan

Perspective în al doilea trimestru
E drept, eu unele emoții, dar pla

nul trimestrial la producția extrasă 
a fost pînă la urmă îndeplinit și 
ciiiar depășit cu 1903 tone de căr
bune. Și asta mai ales după efortul 
susținut depus de întregul colectiv 
în ultimele două decade ale lunii 
martie. In primele două luni, ceilalți 
indicatori — randament, preț de cost, 
viteză de avansare — nu au fost 
realizați și nici cu ritmicitatea nu s-a 
stat prea bine. Explicația se găsește 
în greutățile întîmpinate în anotim
pul friguros cînd transportul s-a des
fășurat anevoios. Pe de altă parte 
S.R.E.V. nu a executat în termen 
repararea motoarelor, s-a semnalat 
lipsa marginilor, iar lemnul de mină 
primit a fost necorespunzător. Aceas
ta a fost in trimestrul I. Dar să ve
dem ce perspective există în fața co
lectivului minei Vulcan în trimestrul 
Ii ?

Conducerea exploatării, a sectoare
lor sînt convinse și hotărîte să înde
plinească în mod ritmic sarcinile și 
angajamentul la producția extrasă. 
Ce stă la baza acestei hotărîri ? Pe 
de o parte măsurile luate privind 
buna desfășurare a procesului de pro
ducție. iar pe de altă parte posibili
tățile create prin asigurarea liniei de 
front necesară. O seamă de măsuri 
organizatorice, întreprinse în ultima 
vreme, privesc desfășurarea corespun
zătoare a transportului, rambleului, 
aprovizionării cu materiale. La sec
torul I s-au terminat de curînd lucră
rile de săpare a galeriei de legătură 
dintre blocul I și zero. In acest fel 

cărbunele rezultat de la frontalul din 
stratul 15 nu va mai fi transportat 
spre galeria de cap oi dirijat spre o- 
rizontul de bază. La jumătatea lui 
aprilie va intra în funcțiune abata
jul nr. 1 vest din stratul 3 blocul 11. 
La sectorul II s-a terminat amenaja
rea unui suitor colector și s-a urgen
tat pregătirea frontalului din stratul 15 
blocul II — care va intra astfel în 
exploatare în prima jumătate a lunii 
mai. In a doua jumătate a lunii a- 
prilie, la sectorul IV va rezulta căr
bune de la abatajul cameră nr. 1 
vest din stratul 3 blocul IV și din a- 
bațajul nr. 1 din stratul 3, sectorul V.

In ceea ce privește introducerea 
tehnicii noi, la sectorul IV s-a expe
rimentat cu bune rezultate bandaia- 
rea metalică a unui suitor din stra
tul 15 și se prevede extinderea a- 
cest-ui procedeu economicos. In cu
rînd, în frontalul din stratul 18 de Ia 
sectorul II urmează să se folosească 
pentru susținere stîlpi metalici G.FI.H. 
La sectorul V, în toate abatajele ca
meră din stratul 3 blocul VII s-a a- 
plicat armarea mixtă, cu stîlpi meta
lici tubulari. Acest sistem de susți
nere va fi aplicat și la alte abataje 
din blocul VIII. In prezent, toate 
preabatajele care se sapă la sectorul 
V sînt susținute cu armături Т.Н. re- 
zultînd însemnate economii de mate
rial lemnos.

La mina Vulcan mai sînt însă o 
seamă de probleme care-și așteaptă 
rezolvarea. Este vorba îndeosebi de 
sectorul V, sector care în parte con
stituie baza dezvoltării exploatării. 

Pentru a se putea realiza pregătirea 
planificată în blocurile VII, VIII, la 
stratul 5 și în circuitul suitorului co
lector, sectorul are nevoie de trei 
brigăzi complete de înaintări. Din lip
să de efectiv, abatajul cameră nr. 1 
din stratul 13, gata pregătit, nu poa
te intra în exploatare. Se impune deci 
ca. în timpul cel mai scurt posibil, 
conducerea exploatării să soluționeze 
această chestiune. Tot pentru buna 
desfășurare a activității la sectorul 
V. este necesar, ca lucrările de ame
najare a puțului nr. 10 să fie urgen
tate. Sectorul V are îndeosebi nevoie 
de sprijin deoarece colectivul de aici 
este hotărit ca pînă la 1 Mai să li
chideze minusul față de planul anual. 
De o deosebită atenție trebuie să se 
bucure din partea conducerii exploa
tării colectivul sectorului II unde de 
curînd a fost numită o nouă condu
cere, hotărîtă să îndeplinească de a- 
cum înainte sarcinile de plan (în pri
mul trimestru minusul sectorului II 
s-a ridicat la 4662 tone cărbune).

Colectivului minei Vulcan îi revine 
sarcina ca în perioada următoare să 
acorde o deosebită atenție realizării 
sarcinilor în ceea ce privește produc
tivitatea. viteza de avansare în aba
taje — frontale și cameră, lucrări de 
pregătiri, indicatori la care exploata
rea a rămas deficitară în primele 
luni ale anului. Numai în acest fel 
mina Vulcan își va îndeplini în tri
mestrul II în mod ritmic sarcinile de 
plan, își va respecta angajamentele 
asumate.

FR. VETRO

SERVICIUL MILIȚIEI ORAȘ PETROȘANI 

CIRCULAȚIE

In ziua de 4 aprilie 1965, ora 9, în sala „Constructorul" difl 
orașul Petroșani, strada 30 Decembrie, se va ține o consfătuire cu 
toți posesorii de motociclete, scutere și motorete din orașul Petroșani, 
Petrila, Lonea. Iseroni și Aninoasa.

Persoanele care dețin astfel de vehicule sînt invitate să participa 
la această consfătuire.

PROGRAM DE RADIO
4 aprilie

PROGRAMUL I. 8,00 Sumarul pre
sei. 8,30 Teatru la microfon pentru 
copii,. 9,30 Săptămina culturii unga
re, 10,00 Actualitatea muzicală, 11,00 
Muzică populară, 12,05 „Am îndrăgit 
o melodie", 13,05 Concert de prinz. 
13.30 De toate pentru toți, 14.25 Mu
zică ușoară interpretată de formația 
Los Paraguayos, 15,00 Muzică popu
lară, 16,00 Sport și muzică, 18,30 
Cărți care vă așteaptă, 19,00 „Dan
sați în ritmul preferat", 20,20 Tea
tru la microfon. Premiera: „Opt fe
mei", Comedie polițistă de Robert 
Thomas, 21,40 Muzică de dans, 22,15 
Muzică ușoară interpretată de Richard 
Anthony. PROGRAMUL II. 8,00 Clu
bul voioșiei, 8,30 „Instantaneu muzi
cal" (muzică ușoară), 9,00 Melodii 
populare cerute de ascultători, 10.00 
„Melodii de primăvară** — muzică 
ușoară, 11,00 Transmisiunea concer
tului orchestrei simfonice a Filarmo
nicii de stat „George Enescu", 13,45 
Muzică ușoară interpretată de Ilinca 
Cerbacev, 14,10 Expoziție pe note — 
muzică ușoară. 14,30 Ea microfon 

Satira și umorul, 16,00 Program de 
muzică populară, 16,45 „Scherzine 
muzicale" — montaj muzicaldiferar, 
17,30 „Cînt numai pentru tine" — 
muzică ușoară, 19,05 Romanța primei 
iubiri, 19,45 Arii din opere, 20,00 
„Astă-seară sînteți invitații noștri" 
— muzică de dans, 21,45 Pagini u- 
moristice în lectura lui Alexandru 
Giugaru.

Cinematografe
■”■4 aprilie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Intîlnire cu spionul; REPUBLICA: 
Nevasta nr. 13; PETRILA: Pășesc 
prin Moscova; LIVEZENI: Lovitura 
de pedeapsă; AN1NOASA: Lumea co
mică a lui Harold Loyd: VULCAN : 
Ocolul pămîntului în 80 de zile; CRI- 
VIDIA : Doi din alte lumi; LUPENI- 
MUNCITORESC : Galapagos; EU
PEN I-CULTUR AL : O poveste nein
ventată; BARBATEN1 ; Era noapte la 
Roma.
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Prezențe romînești
VARȘOVIA 2. Corespondentul A- 

gerpres, Gh. Gheorghîță, transmite:
In cadrul „Zilelor filmului romî- 

nesc“, ce se desfășoară la Varșovia, 
în seara zilei de 29 martie a. c., în 
sala Skarpa, a fost prezentat filmul 
romînesc „Tudor". A participat o de
legație de cineaști romîni compusă 
din scriitorul Petre Sălcudeanu și 
actorii Silvia Popovici și Ion Di- 
chiseanu.

La spectacol au fost de față Ka
zimierz Rusinek, subsecretar de stat 
la Ministerul Culturii și reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor Ex
terne, oameni de cultură și artă, ci
neaști, critici, reprezentanți ai cor
pului diplomatic, un numeros public. 
A participat, de asemenea, Gheorghe 
Diaconescu, ambasador al R. P. Ro- 
mîne în R. P. Polonă, membri ai 
ambasadei.

Filmul a fost bine primit de asis
tență și răsplătit cu aplauze.

Incidentele din Bahrein 
iau amploare

BAGDAD 2 (Agerpres).
Corespondentul din Bahrein al 

Agenției Irakiene de Informații 
transmite că tulburările din această 
insulă au continuat în cursul zilei 
de joi. Autoritățile au ordonat în
chiderea școlilor secundare din Ma
nana, ca urmare a gravelor inciden
te care s-au produs. Intre elevii a- 
cestor școli și poliție s-au produs 
ciocniri, în cursul cărora poliția a 
folosit grenade cu gaze lacrimogene.

Se relatează că în urma manifesta
țiilor tribunalul din Bahrein a con
damnat la diferite termene de închi
soare 30 de demonstranți, printre 
care și un elev în vîrstă de 14 ani.

Sosirea Iui Wilson 
la Paris

PARIS 2 (Agerpres).
Primul ministru al Marii Britanii, 

Harold Wilson, însoțit de ministrul 
afacerilor externe, Michael Stewart, 
a sosit vineri dimineața la Paris. 
Deși Ia Paris nu s-a anunțat prac
tic nici o ordine de zi a discuțiilor, 
observatorii din cele două capitale 
subliniază că discuțiile dintre pri
mul ministru britanic și generalul 
de Gaulle se vor axa în special a- 
supra principalelor probleme inter
naționale.

icuri
NEW YORK. Purtătorul de cuoint 

al O.N.U. a declarai că Galo Piaza 
va rămine mediator al O.N.U. în 
problema cipriotă, în ciuda criticilor 
care i-ati fost aduse de către mi
nistrul de externe al Turciei.

PARIS. Noul Consiliu municipal 
al Parisului l-a ales joi noaptea, cu 
48 de voturi contra 38, pe Albert 
Chavnac (U.N.R.) în funcția de pri
mar al Parisului.

NAIROBI. Pentru prima dată în 
istoria Kenyei, o femeie a fost alea
să primar al unui oraș. Este vorba 
de Grace Monica Aquech Onyango 
care a devenit primarul orașului Ki- 
sumu, port la Lacul Victoria.

VIENA. La Viena s-a anunțat că 
Republica Malgașă a devenit cel 
de-al 90-lea stat membru al Agen
ției Internaționale pentru Energia 
Atomică.

RABAT. Regele Marocului, Hassan 
al 11-lea, a hotărît eliberarea celor

Noi proteste impotriva acțiunilor 
in Vietnamamericane

PRAGA 2 (Agerpres).
După cum transmite agenția C.Ț.K., 

la 1 aprilie, la Praga a avut loc un 
miting de protest al oamenilor mun
cii din întreprinderile, instituțiile și 
organizațiile obștești din capitala 
cehoslovacă, împotriva agresiunii 
S.U.A. în Vietnam.

Participants la miting au adoptat 
o rezoluție în care condamnă cu ho- 
tărîre acțiunile agresive ale S.U.A. 
împotriva Vietnamului.

☆
PHENIAN 2 (Agerpres).
In R.P.D. Coreeană au loc mitin

guri în cadrul cărora se condamnă 
agresiunea americană din Vietnam 
și se ■ sprijină declarația guvernului 
R.P.D. Coreene cu privire la acor
darea de ajutor poporului vietnamez. 
Participanții la mitinguri au condam
nat folosirea de gaze toxice în răz
boiul din Vietnamul de sud și și-au 
exprimat hotărîrea de a veni în a- 
jutorul poporului sud-vietnamez.

Apelul țărilor neangajate
NEW YORK 2 (Agerpres).
La 1 aprilie secretarul general al 

O.N.U. — U Thant — a primit tex
tul apelului semnat de șefii de state 
sau de guverne din 17 țări neanga
jate, prin care se cere întreprinderea 
unor acțiuni politice imediate în ve
derea încetării focului în Vietnam. 
Secretarul general al O.N.U. a fost 
rugat să transmită textul apelului 
tuturor tăriilor membre ale O.N.U

Țările semnatare ale apelului • 
Afganistan, Algeria, Ceylon, Cipru 
Etiopia. Ghana, Guineea. India. Irak 
Iugoslavia, Kenya, Nepal. Republica 
Arabă Unită, Siria. Tunisia, Ugan
da și Zambia reafirmă în mod so

LONDRA

Dezbateri de politică externă 
în Camera Comunelor

LONDRA 2 (Agerpres).
In Camera Comunelor au avut loc 

joi dezbateri de politică externă. 
După cuvîntbrea rostită de ministrul 
de externe, Michael Stewart, au luat 
cuvîntul mai multi deputați, care 
și-au expus punctul de vedere asu
pra diverselor probleme internațio
nale. Unul din principalele subiecte 
dezbătute a fost situația din Viet
nam. Liderul conservator, Douglas- 
Home, a apărat intervenția S.U.A. 
în Vietnam făcînd o paralelă între 
obiectivele americane în Indochina 
și cele britanice în Malavezia. Lu- 

120 de studenți arestați in cursul 
manifestațiilor care au avut loc săp- 
tămîna trecută la Rabat. Casablanca, 
Fez și in alte localități.

RANGOON. Postul de radio Ran
goon a anunțat că Consiliul revolu
ționar al Uniunii Birmane a etatizat 
129 de școli de misionari și particu
lare din capitala Birmaniei. Acesta 
este primul pas pe calea trecerii 
sistemului de învățămînt sub contro
lul statului.

BONN. Comitetul bugetar al Bun- 
destagului vest-german a aprobat 
joi achiziționarea a 400 de elicopte
re ușoare din S.U.A., menite să intre 
în dotarea forțelor armate ale R.F.G 
Costul total al acestei achiziții se 
ridică la 22 milioane de dolari.

ROMA. La Roma s-a stins din 
viață pictorul Mario Mafai în vîrstă 
de 63 de arai, cunoscut luptător anti
fascist. Lucrările sale au fost expu
se la numeroase expoziții de artă 
din Italia și din alte țări.

ROMA 2 (Agerpres).
In cadrul celui de-al șaptelea Con

gres al Confederației Generale a 
Muncii din Italia (C.G.I.L.), cei 
1500 de participanți au exprimat so
lidaritatea oamenilor muncii italieni 
eu lupta [■ •porului vietnamez pentru 
libertate și independență. In rezolu
ția aprobată în unanimitate de către 
participanți se condamnă intervenția 
Statelor Unite în Vietnam. In rezo
luție se subliniază că extinderea con
flictului și folosirea de către ameri
cani a gazelor toxice constituie un 
pericol serios pentru pacea lumii.

☆
TOKIO 2 (Agerpres).
Un grup de conducători ai Parti

dului Socialist din Japonia printre 
care și Narita, secretar general al 
partidului, a cerut guvernului japo
nez să se pronunțe împotriva folo
sirii de către Statele Unite a baze
lor militai a din Japonia și din Oki
nawa în războiul agresiv din Viet
nam și să protesteze împotriva fo
losirii gazelor toxice în această țară.

lemn „dreptul popoarelor la auto
determinare" și atașamentul lor față 
de „principiul inviolabilității, suvera
nității și integrități teritoriale a sta
telor".

„Ne exprimăm convingerea — se 
spune în apel — că recurgerea la 
forță este contrară dreptului poporu
lui vietnamez la pace, libertate și in
dependență și că aceasta nu poate 
decît să ducă la agravarea conflic
tului", menționîndu-se că „această 
agravare rezultă din intervenția 
străină și în special din intervenția 
militară, care împiedică aplicarea a- 
cordurilor de Ia Geneva cu privire la 
Vietnam".

înd cuvîntul, laburistul Tom Driborg 
a făcut conoscut că, pînă în pre
zent, peste 100 de deputați britanici 
au semnat o moțiune care condam
nă folosirea în războiul din Viet
namul de sud a gazelor toxice și a 
napalmului.

In cuvîntarea sa, deputatul Nor
man Atkinson a cerut guvernului să 
părăsească blocul militar S.E.A.T.O., 
dacă dorește cu adevărat să contri • 
buie la reglementarea pașnică a 
problemei vietnameze.

In încheierea dezbaterilor a luat 
cuvîntul primul ministru Harold 
Wilson. El a sprijinit acțiunile S.U.A. 
în Vietnam. îgmorînd promisiunile 
făcute înainte de alegeri, de a ac
ționa pentru apărarea păcii și a 
dreptului popoarelor la autodeter
minare.

Spre o independență
Relațiile dintre Londra și Sa

lisbury par să fi ajuns din nou la 
un punct critic. Premierul rasist sud- 
rhodesian, lan Smith, a anunțat di
zolvarea Parlamentului, urmînd să 
fie organizate alegeri generate la 7 
mai a. c. in condițiile actualei con 
stituții, aceasta reprezintă o adevă
rată barieră împotriva accesului la 
putere al liderilor majorității popu
lației de culoare și contravine vede
rilor Londrei privind viitorul acestei 
țări. Hotărîrea autorităților de la 
Salisbury a provocat după cum era 
de așteptat surpriză în cercurile po
litice londoneze. Primul ministru 
Wilson l-a convocat urgent pe mi
nistrul său pentru relațiile cu Com- 
monweaithul, Arthur Bottomley, pen
tru a trece în revistă situația. Con
ținutul convorbirilor dintre Wilson 
și Bottomley nu a fost dezvăluit

Cu prilejul sărbătoririi celei de-a 20-a 
aniversări a eliberării Ungariei

BUDAPESTA 2. Corespondentul A- 
gerpres, A. Pop, transmite:

La Budapesta au loc în aceste zile 
numeroase manifestări consacrate 
sărbătoririi celei de-a 20-a aniver
sări a eliberării Ungariei de sub ju
gul fascist.

La 2 aprilie, tovarășii Dobi Iștvan. 
președintele Consiliului Prezidențial 
ai R. P. Ungare, Kadar Janos, prim- 
secretar al C.C. al P.M.S,U., preșe
dintele guvernului revoluționar mun
citoresc țărănesc, și Vass Istvanne, 
președinta Adunării de Stat a R. P. 
Ungare, au avut o întîlnîre cu dele
gațiile de partid și de stat sosite la 
Budapesta, pentru a participa la 
festivități. La această întîlnîre a 
participat și delegația de partid și 
de stat a R. P. Romîne, condusă de 
tovarășul Emil Bodnăraș.

In cadrul unei solemnități au fost 
înmuiate înalte ordine ale R. P. Un
gare unor foști comandanți de uni
tăți militare ale țărilor care au lup
tat pe teritoriul Ungariei pentru e-

Governol sovietic itopune [oavocarei Urniți UI 
вепігв flezamaie

NEW YORK 2 (Agerpres).
După cum transmite agenția TASS, 

reprezentantul permanent al U.R.S.S. 
la O.N.U., N. Fedorenko, a avut o 
întrevedere cu secretarul general al 
O.N.U.. U Thant, în cadrul căreia 
a înminat o scrisoare cuprinzînd 
propunerea guvernului sovietic de a 
se convoca, în prima jumătate a lu
nii aprilie, Comisia O.N.U. pentru, 
dezarmare, în care sînt reprezentate 
toate statele membre ale O.N.U.

Din motive cunoscute — se arată 

Continuă manifestațiile studențești în Spania 
și Portugalia

t MADRID 2 (Agerpres).
In centrele universitare din Spania 

continuă manifestațiile studențești. 
Joi, la Facultatea de litere din Va
lencia, studenții au organizat un 
miting pentru a protesta împotriva 
refuzului autorităților de a accepta 
crearea unor organisme sindicale 
studențești independente. Manifesta
ții asemănătoare au avut loc în 
cursul aceleiași zile și în orașele

Șefii de guverne ai statelor arabe se vor reuni 
luna viitoare la Cairo

DAMASC 2 (Agerpres).
Șefii de guverne ai statelor arabe 

se vor reuni la 9 mai la Cairo. Ba- 
chir El Koteb, delegatul permanent 
al Siriei la Liga Arabă, a făcut cu
noscut la 1 aprilie, prin intermediul 
ziarului „Al Baas", ordinea de zi a 

așteptîndu-se, probabil, o explicație 
mai clară din partea lui Ian Smith.

In concepția lui Smith și a parti
dului Frontului, rhodesian al cărui 
președinte este, alegerile trebuie să 
le asigure o majoritate parlamenta
ră. Acum acest partid deține numai

Cronica evenimentelor 
internaționale

37 din cele 65 de locuri, iar opozi
ției îi revin 25 de locuri, alți trei 
membri fiind independenți. Alegerile 
urmăresc, așadar, asigurarea unei 
majorități solide a Frontului Rhode- 
siei care să-i permită lui Smith și 
a>ltor lideri albi ca sub masca lega
lității să-și realizeze intenția expri- 

liberarea ei de sub jugul fascist 
Printre cei decorați se află genera
lul locotenent în rezervă IIie Anto
nescu.

In cursul aceleeași zile a avut loc 
solemnitatea depunerii de coroane de 
flori la monumentul ostașilor sovie
tici din Piața Libertății și la mo
numentul eroilor unguri din Piața 
Eroilor. Delegația de partid și de 
stat a R. P. Romîne a depus coroa
ne de flori la ambele monumente.

In după-amiaza zilei de 2 aprilie, 
la Budapesta a avut loc solemnita
tea dezvelirii statuii lui V. I. Lenin. 
La solemnitate au fost prezenți con
ducători Це partid și de stat ai R.P. 
Ungare, reprezentanți ai organiza
țiilor obștești, oameni ai muncii din 
capitală. De asemenea, au fost pre
zente delegațiile de partid și de stat 
invitate să participe la sărbătorirea 
celei de-a 20-a aniversări a eliberă
rii Ungariei.

In cursul după-amiezii delegația 
de partid și de stat a R. jP, Romîne 
a vizitat orașul Budapest#:* 

în scrisoare — în cadrul celei de-a 
19-a sesiuni a Adunării Generale nu 
s-a putut discuta raportul Comitetu
lui celor 18 state pentru dezarmare 
și, în general, situația tratativelor 
cu privire la dezarmare. Intrucît o 
astfel de discuție nu a avut loc în 
cadrul Adunării Generale, guvernul 
sovietic consideră necesară convo
carea Comisiei O.N.U. pentru dezar
mare, în care sînt reprezentate toate 
țările membre ale O.N.U.

Sevilla, Barcelona și Salamanca, l-a 
Madrid, în cadrul unei întruniri a 
studenților de la Facultatea de lite
re, participanții au cerut r<demisia 
decanului facultății.

Demonstrații și mitinguri de pro
test au avut loc și în Portugalia. 
La Lisabona studenții au organizat 
în incinta Universității un miting 
de protest împotriva încălcării celor 
mai elementare drepturi democra
tice.

viitoarei conferințe. Printre punctele 
principale, care vor fi discutate ia 
Cairo, se numără proiectul de de
viere a afluenților Iordanului, rela
țiile țărilor arabe cu R.F.G.. situa
ția din Bahrein, probJeme referitoa
re la situația din teritoriile ocupate 
ale Arabiei de sud etc.

ilegală
mată deschis — perpetuarea domi
nației minorității albe. Observatorii 
politici apreciază că o independență 
smulsă va fi socotită la Londra ile
gală. Presa britanică sublinia la I 
aprilie că alegerile preconizate de 
Smith nu se încadrează planurilor 
engleze propuse pînă acum autorită
ților sud-rhodesiene.

Lideri ai populației de culoare 
din această țară au reacționat puter
nic împotriva hotărîrilor adoptate de 
guvernul Smith. Partidul Uniu
nea poporului african Zimbabwe 
(Z.A.P.U.), grupare politică interzi
să. a declarat alegerile preconizate 
ca ilegale în condițiile constituției 
rasiste din 1961. Acest partid cere 
convocarea unei conferințe constitu
ționale Ia care înșiși liderii africani 
să hotărască viitorul țării.

A. DUMITRESCU
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