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orașului?
PETBOȘANI — centrul 

mare bazin carbonifer 
noastre, orașul gazdă al 
lui de mine 
turistic, cu

celui mal 
al patriei 
Institutu- 

și important centru
o viață culturală și 

sportivă în plină înflorire, atrage 
mii de vizitatori. Mulți cetățeni 
sosesc aici avînd interese de ser
viciu. Vin în delegație pentru cî- 
teva zile, apoi pleacă. Tot la fel 
artiștii teatrelor aflați în turnee 
prin Valea Jiului, sportivii și. di
feriți alți cetățeni vin și poposesc 
la hotelul „Jiul" din localitate, iar 
apoi se duc. pe unde îi poartă in
teresele păstrînd însă ■ impresia 
creata în timpul șederii în orașul 
nost. u. Pornind de la faptul că 
hotelul constituie o primă car
te de vizită a orașului în ochii 
oaspeților descinși aici, să vedem 
cum se prezintă el în fața loca
tarilor săi vremelnfci.

vremelnic de Groza

Bucuroși de oaspeți
.........................................

Hotelul din Petroșani se află în 
vecinătatea filialei O.N.T. „Car- 
pați“ și a berăriei „Carul cu bere". 
Vopsit pe verticală în ambele părți 
ale’ intrării, cuvîntul „Hotel" trece 
neobservat față de firmele din a- 
propierea lui. Fiind unicul hotel 
din orașul nostru, cei care îl caută 
pentru prima dată, dau de el doar 

localnicilor tran- 
în ghizi.
hotelul extins pe 
a întruni sufra-

giile cerute, de civilizație pentru a 
oferi oaspeților tot confortul ne
cesar unei odihne reconfortante. 
Consultînd diagrama spațiului de 
cazare am constatat că hotelul este 
mult solicitat. Personalul de aici a 
reușit să creeze în interiorul ho
telului acel cadru intim care îl 
face pe pasager Să se simtă „la el 
acasă": camere primitoare, că len
jerie curată, perdele la ferestre și 
glastre cu flori fac plăcută șederea 
aici. Despre acest lucru ne-am con
vins bătînd la ușa camerei cu nr. 
18, ocupată
loan si Ciuș Gheorghe. De la ei am 
aflat că fiind clienți aproape per- 
manenți ai hotelului prin natura 
serviciului lor (ambii fiind inspec
tori financiari din Deva) de cîte 
ori ne vizitează orașul descind la 
hotel și mai totdeauna s-au simțit 
bine, făcînd abstracție de unele 
lipsuri (asupra cărora ne vom opri 
în cele ce urmează).

Un hotel moderin nu se poate con
cepe fără apă caldă. La hotelul din. 
Petroșani ■ această elementară con
diție pentru igienă lipsește aproa
pe cu desăvîrșire. Dintr-o neînțe
leasă economie a T.A.P.L. Petro
șani — care tutelează hotelul — nu 
repară- boilerul care zace în sub
solul clădirii-pradă ruginii de mai 
mulți ani, și nici nu-1 înlocuiește 
cu altul. Or. prin încălzirea ruâi-
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priqjj bunăvoința 
sfonmați ad-hoc

Privit de afară 
trei etaje, pare
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MARIA NEGRUȚ

Lupeni fac

PERSONALUL" A PORNIT 
SPRE ADINCURI

Dttminicâ
26 martie

economico-financiare
(

a Marii Adunări

zduiți
SCHIMB
DE EXPERIENȚA

Pentru ridicarea nivelului 
profesional și pedagogic al 
maiștrilor-instruqtori, Ministerul 
minelor organizează la Petro
șani, în perioada 27—29 mar
tie, un instruptaj-schimb de 
experiență. Participant», maiș
tri din școlile profesionale și 
liceele industriale din întrea
ga tară, vor audia sau vor 
participa la dezbaterea unor 
teme de pedagogie, desen teh
nic, instruire practică.

Cu această ocazie se va or
ganiza și o expoziție, în holul 
căminului nr. 2 al Grupului 
școlar minier din Petroșani, 
cu ceie mai bune lucrări de 
control și lucrări complexe, e- 
xecutate de elevii anului I, în 
cursul trimestrului al II-lea. 
Vor prezenta exponate și ele
vii din alte școli.

I. L. L. poate lucra mai bine s SE CER
MASURI ORGANIZATORICE
Șl MATERIALE

intreprinderea de locuințe și lo
caluri este profilată pe lucrări de 
întreținere și reparații 
locativ. Este o sarcină 
care trebuie realizată 
bune condițiuni. Dar, 
vorbi despre activitatea 
fără să amintim lipsurile care s-au 
manifestat la I.L.b. Pe bună drep
tate ni se impută f_^l_l “
rfte executate sînt de multe ori de 
slabă calitate. Un 
de cereri adresate 
rămas nesoluționate, 
zele acestor carențe 
noastră ? In primul 
rea cu prea multe 
se aștepta terminarea treptată

a fondului 
importantă 

în cît mai 
nu putem 

noastră

faptul că lucră-

număr însemnat 
sectoarelor au 
Care sînt cau- 
din activitatea 

rînd aglomera- 
lucrări, fără a 

a

E •

șefilor de sectoare și a 
insuficient din partea 
întreprinderii, au făcut 

1966 să avem 1 400

rientare a 
controlului 
conducerii 
ca în anul
puncte de lucru. La acestea se mai 
adaugă și faptul că s-a lucrat a- 
narhic, fără planuri operative și 
deci fără a ști fiecare ce are de fă
cut. Nefblosirea judicioasă . a tim
pului de lucru, indisciplina și ab
sentele de la serviciu sînt alte 
cauze care au influențat executa
rea unor lucrări
Totuși ne simțim 
că neefectuarea 
abandonarea altora se datorează în 
mare parte și lipsei de materiale.

de slabă calitate, 
datori să arătăm 

unor lucrări sau

Comisia economico-financiară a 
Marii Adunări Naționale s-a în
trunit în ședință de lucru în ziua 
de 25 martie sub președinția prof, 
univ. Manea Mănescu, președintele 
Comisiei, pentru a examina și dis
cuta proiectul de decret „Pentru 
autorizarea Departamentului pentru 
valorificarea legumelor și fructelor 
din cadrul Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Produc
ție de a efectua exportul unor 
produse agricole", care i-a fost tri
mis spre avizare de către Consi
liul de Stat.

Președintele Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Produc
ție, Vasile Vîleu, a expus în fața 
comisiei considerațiunile care au 
determinat elaborarea proiectului 
de decret.

Explicațiile cerute de deputați 
au fost date de Vasile Vîleu, pre- > 
cum și de ministrul comerțului ex
terior Gh. Cioară.

După dezbaterile care au avut 
loc, comisia a avizat favorabil 
asupra proiectului de decret.

Avizul a fost transmis Consiliu
lui de Stat,

itusu Tudor și Scurtu Gheorghe de la turnătoria de oțel a U.R.U.M. 
Petroșani, modelind formele unor piese.

acestora. De asemenea, lipsa de o- lată situația actuală.

Nr.
crt. Denumirea U./M.

Planif. Repart, Trimestrul I
1967 1967 Planif. Primit

1. Țiglă mii/buc. 300 170 69 30,5
2. Cărămidă mii/buc. 1000 480 94 41,6
3. Bitum tona 250 65 20 —
4. Cherestea m.c. 1200 260 — —
5. Uși ferestre m.p. 5000 1 1100 250 100

Așadar, sîntem nevoiți să „sttîn- 
gem" unele lucrări pe care le a- 
vem în plan. De exemplu, am pla
nificat ca la 1 aprilie să începem 
refacerea ieraselor la blocurile un
de izolația a fost afectată de ploi. 
Pînă la această dată nu am primit

nici documentația și nici ce ara mai 
important : ’bitumul.

IANCL) IOAN
inginer șef I.L.L. Petroșani

I Mulți cetățeni din 
apel la serviciile coifipleXultli coo-'

Iperativei „Deservirea" deoarece 
aici se găsesc unitățile €er coafură, I tricotaje, ’ radio-televiziune, foto, 
croitorie, lenjerie, eismărie. Deci, 11 unități -numeroase spre care se în-I dreaptă zilnic zeci de cetățeni. 

IDat, cufri complexul se află între 
două stații de autobuz, cetățenii

Icare apelează la serviciile de la 
complex sînt nevoiți să parcurgă

Io distanță mare pe jos. Dorința lo
cuitorilor din Lupeni este ca, în

I dreptul complexului, întreprinde
rea comunală orășenească Petro-

| șani să înființeze o stație de auto- 
buz, eventual chiar facultativă.

' Tot conducerii ) C.O. Petroșani

Iii supunem spre studiu propune
rea ca orașului Lupeni să-i fie re-

Ipartizate 1-2 taximetre. Și iată de 
ce. Să presupunem că ai deI rat televizorul. Cu autobuzul

Inu ți se permite transportul 
vizorului. Atunci trebuie să

Iapel la doi bărbați vînjoși să ți-l 
transporte, mai ales dacă locuiești 

| într-unul din cartierele mărginașe 
’ ale orașului. Că doar n-o să încarci 
| aparatul cu

Iruță...
O ultimă

I complexului
peni să fie instalat un telefon prin 

| intermediul căruia să se poată pri- 
, mi informații despre programul 
j subunităților, serviciile care le e- 
| xecută etc.

repa-,.
local
.tele-__
faci

ecran mic într-o că-

propunere : în cadrul 
de deservire din Lu-

(Continuare in pag. a 3-a) i

v. mihAilescu
Lupeni

Rezervația naturală de la Hațeg 
amenajată intr-un peisaj 
de o rară frumusețe este 
noscută de către iubitorii 
seților naturii. La numai 2 
șoseaua națională înspre 
pădurii se află rezervația care se 
întinde pe o suprafață de 650 de 
ha teren. Aici sînt amenajate țar
curile pentru zimbri, locuri spe-> 
claie pentru căprioare, cerbi lopă- 
tari, iar din acest an, fauna aces
tui parc natural s-o îmbogățit cu 
cerbii carpatini, fala munților 
noștri.

Un amănunt : acest loc pitoresc 
a fost vizitat numai anul trecut

montau 
binecu- 
frumu- 
km de 
inima

de aproape 16 000 de 
mâni și străini.

Organele silvice din 
efectuat anul acesta

turiști ro-

Hațeg au 
numeroase

Noutăți in 
rezervația naturală 

de la Hațeg
iucrări de amenajare a rezerva
ției. S-a construit drumul de pă
dure spre țarcurile zimbrilor pe 
o lungime de 2 km și jumătate și 
spre locurile speciale pentru cele
lalte animale sălbatice. Tot aici s-a

construit o cabană de vară, s-a a- 
menajat un nou țarc pe o supra
față de 60 ha împrejmuit cu pre
fabricate din beton, s-au terminat 
lucrările de alimentare cu apa. a 
țarcurilor pentru, zimbri, au tost 
create noi puncte de alimentare 
și furajare a animalelor sălbatice 
aflate aici. Prin lucrările efectua
te de către organele silvice, la a- 
cest punct turistic’ din zona masi
vului Retezat, singurul . de acest 
fel din țară, turiștii vor avea po
sibilitatea să viziteze în condiții 
mai bune rezervația naturală și 
au la dispoziție locuri speciale 
pentru odihnă si recreeze. t



2 STEAGUL ROȘU

Ca Instituție de cultură, Școala populară de artă din 
Petroșani are un rol Important în procesul de educare ți 
formare a idealului estetic socialist al viitorilor instructori 
ți artiști amatori. Școala este frecventată de sute de pa- 
meni ai muncii, de vtrste și profesii diferite, care s-eu În
scris la cursurile ei minați de dorința de a se perfecționa 
fie fn domeniul muzicii și artelor plastice, fie in cel al 
teatrului și dansului. Indrumîndu-le pasiunea pentru artă, 
colectivul didactic al școlii nu-și precupețește eforturile pen
tru a forma activiști culturali și artiști amatori temeinic 
pregătiți, care să ridice nivelul interpretativ al formațiilor 
artistice unde-și vor desfășura activitatea. Despre măsura In 
care Școala populară de artă reușește să-și Îndeplinească 
misiunea instructiv-artistică ne-a vorbit prof, POPA GHEOR-
GHE, directorul școlii.

„Mișcarea artistică de amatori a 
cunoscut, în ultimii ani, un sub
stanțial salt calitativ. Jn cadrul 
cluburilor, căminelor culturale șl 
Casei de cultură. a sindicatelor 
funcționează zeci de cercuri de ar
tiști amatori în componența cărora 
activează mulți absolvenți ai șco
lii noastre. Evident, această reali
tate vorbește despre rolul însem
nat ce-1 are Școala populară de 
artă în formarea artiștilor amatori,

Activitatea școlii noastre este le
gată în mod direct de viața cul- 
tufrai-arftstlcă a Văii Jiului. In 
fiecare an Zeci de oameni ai mun
cii termină cursurile școlii noas
tre. Cu bagajul de cunoștințe do- 
bîndit de-a lungul anilor de studii, 
urmînd indicațiile primite din par
tea școlii, majoritatea se înca
drează în activitatea formațiilor 
artistice de amatori ale cluburilor. 
Spre a argumenta această afirma
ție voi da cîteva exemple edifica
toare. Din actualii 20 de elevi ai 
clasei de canto, 13 sînt încadrați în 
formațiile de muzică populară și 
ușoară care funcționează pe lingă 
diferite cluburi din localitățile 
Văii Jiului. Printre cei care își dau 
tot interesul în activitatea pe care 
9 dâsfâșoară se numără Benea

In cadrul celui de-al VIII- 
lea Concurs al formațiilor 
artistice de amatori de la o-
rașe și sate, pe scena Cămi
nului cultural din comuna’ 
Cimpa, și-au dat întîlnire ar
tiștii amatori din Iscreni, Bă
nită, Jiet și Cimpa.

La început au intrat în con
curs artiștii amatori din Is- 
croni. Ei au prezentat o bri
gadă artistică cu un text a- 
decvat, cîțiva soliști de mu
zică populară și o formație 
de dansuri, mulțumitor pre
gătită.

Comuna Bănită, deși a adus 
pe scenă un număr restrîns 
de artiști amatori, a reușit să 
prezinte un program plăcut. 
Totuși, unele greșeli de ex
primare și de interpretare a 
rolurilor și cîntecelor din re
pertoriu ne determină să re
comandăm instructorilor de
aici □ pregătire mai minu
țioasă a celor ce reprezintă 
comuna, pe scenă.

Echipa de dansuri populare 
din Bănită a prezentat „Bă
tuta pe stînga", „Invîrtita" și 
„Hategana", însoțite de stri
gături. Dansurile au dat o pu
ternică notă de vioiciune, de
vetșlie, creînd o atmosferă 
plăcută, care a încîntat asis
tenta, S-a impus prin calita
tea vocii calde, sensibile, so
listul de muzică populară 

Hodica, Ureche Tina, Kold Marga
reta și Cibian Rozalia. Tovarășele 
Jeican Maria, Mureșan Rozalia, 
GyCrgy Victoria, Bartok Ildico fac 
parte din cercul de teatru al Ca
sei de cultură . Și în cadrul clu
burilor, din localitățile Văii Jiu
lui elevii școlii noastre își aduc 
aportul la desfășurarea activități
lor cultural-artistice. Astfel, tine
rii pășcorlu Petru și Prata Gheor
ghe fac parte din formația clubu
lui din Lupani, Budău Lucreția, 
Proczner Margareta și Daj Viore! 
din cele ale clubului din Lonea si 
Căminului cultural din Cimpa. 
Mulți dintre absolvenții școlii 
noastre sînt componenți ai orches
trelor și fanfarelor din diferite lo
calități ale Văii Jiului".

Exemplele date sînt grăitoare. 
Ele arată că pțin activitatea des
fășurată, Școala populară de artă 
din Petroșani poate fi socotită o 
adevărată pepinieră a viitorilor ar
tiști amatori.

Din relatarea prof. Popa Gheor
ghe se desprinde încă o latură a 
activității școlii, pentru care co
lectivul ei merită aprecieri. Ca
drele didactice ale acestei insti
tuții de cultiiră nu se rezumă doar 
la pregătirea viitorilor artiști a

Bîlbă Mihai. Solistul instru
mentist Lelingă Aurel inter- 
pretînd, la clarinet, un mă
nunchi de cîntece și jocuri 
populare românești, a plăcut 
publicului.

Satul diet s-a prezentat cu 
O brigadă artistică (care a de-

lec patriotic al lui Ciprian 
Porumbescu „Tricolorul" a 
trezit în pieptul fiecăruia 
mîndria de a fi român.

Ca o izbucnire a veseliei, 
a vieții fericite și-a făcut a- 
poi apariția, în frumoase cos
tume naționale, echipa de

REVĂRSARE A BUCURIEI 
PENTRU VIATA ROUĂ 

însemnări pe marginea concursului — 
faza intercomunală de la Cimpa

monstrat o preocupare stă
ruitoare din partea celor ca
re au pregătit-o), soliști vo
cali de muzică populară (re
marcăm pe Blaj Nicolae, Ma
riana Martinescu și Ituca <3- 
limpla) precum si un frumos 
joc popular, specific local.

Ultima dintre localitățile 
care și-au prezentat tot ceea 
ce au pregătit mai frumos a 
fost Cimpa. Emoționantul cîn-

dansuri a căminului cultural. 
„Dansul fetelor", „Jierieasca", 
„Țarina Abrudului" și „Hațe- 
gana" au adus încă o dată în 
fața spectatorilor, dovada fru
museții cîntecului și jocului 
popular românesc.

Tinerii - dansatori Preda 
Gheorghe, Cernea loan, Toma 
Luciana, Avram Ana, Gîm- 
pean Iile, Lomănar lean, prin 
complicate figuri executate

matori. Ele sînt permanent preo
cupate de cultivarea, în rîndurile 
oamenilor muncii, a gustului pen
tru artă, prin prezentarea perio
dică a unor programe artistice în
chegate, de o bună ținută interpre
tativă, Alcătuite din concerte, re
citaluri, spectacole etc., programele 
artistice prezentate de Școala popu
lară de artă au devenit o tradiție, i

„ContinUînd și îmbogățind aceas
tă frumoasă tradiție — ne-a re
latat, în continuare prof. Pepa 
Gheorghe — în prezent elevii 
școlii pregătesc, sub îndrumarea 
profesorilor, un program artistic 
bogat pe care-1 vor prezența în- 
tr-un viitor apropiat publicului 
spectator".

Privită sub raportul contribuției 
la educarea estetică a oamenilor 
muncii, la dezvoltarea dragostei 
lor pentru diferitele manifestări 
ale artei, se poate spune că Școala 
populară de artă a reușit, în mare 
măsură, să desfășoare o activitate 
rodnică. Și totuși... Calitatea artis
tică a interpretării la mulți absol
venți, nu atestă din plin că aceș
tia au absolvit o școală de artă. 
Pregătirea celor care urmează 
cursurile acestei școli trebuie îm
bunătățită continuu. Ei trebuie în 
așa fel formați încit activînd apoi 
în formațiile artistice de amatori 
ale sindicatelor, să ridice calitativ 
nivelul interpretativ al acestora 
pe măsura exigențelor mereu spo
rite ale publicului spectator.

M. CHIOREANU

Cadru din filmul american „El Greco" (rulează la 
cinematograful „Republica" din Petroșani)

CĂRȚI

Printre lucrările re
cent sosite în librării 
se numără și „învățarea 
conducerii automobilului 
și normele de circulație" 
de ing. C. Radu.

Editura Meridiane pre
zintă lucrarea lui Pierre 
Leprohon „Charles Cha
plin" în traducerea Ma
fiei Herberescu și loan 
Grigorescu. Lucrarea ne 
prezintă pe scurt viața 
și activitatea marelui ac
tor. In Editura muzicală 
a apărut „Joseph Haydn" 
— viața în imagini a 
compozitorului.

DISCURI

Iubitorii de muzică u- 
șoară își pot procura 
discurile E.D.C. 806 cu 
melodiile „Trandafirii 
tăi", „Acasă mi-e gîn- 
dul", „Poate vreți să 
dansați" șl „Ninge-ntr-u-

corect, prin frumoase strigă
turi, au atras binemeritate 
ropote de aplauze, aplauze 
care recompensează și mun
ca depusă «de instructorul ar
tistic de aici, învățătoarea Pă- 
trășcoiu Maria.

Micuții lacob Constantin și 
Nelepcu Florina, componenți 
ai echipei de dansuri, nu s-au 
lăsat mai prejos, au vrut 
parcă să demonstreze tuturor 
că, deși sînt mici, sînt cei 
care vor face mai tîrziu cu
noștință tuturor cu frumoa
sele jocuri populare româ
nești.

Programul serii a culminat 
cu „Nuntă țărănească", nuntă 
care a adus pe scenă tot ce 
există mai frumos în obiceiu
rile acestor ținuturi.

In încheiere, grupul vocal 
feminin din Cimpa, făcînd să 
răsune în sală minunatele 
cuvinte „Românie socialistă, 
țara mea, toate inimile te iu
besc" a scos în evidență'dra
gostea și devotamentul tutu
ror pentru viața fericită ce o 
trăiesc în prezent.

Am urmărit, pe scena că
minului cultural ain Cimpa, 
o reunire a veseliei, bună
stării și fericirii, o revărsare 
de bucurie pentru viața nouă 
de astăzi.

Prof. MIRCEA SlRBU
Lonea

NOTE DE LECTOR

OAMENI CARI AU FOST

Memorialistica, gen de literatură 
subiectivă prin natura sa, oferă un 
netăgăduit prilej de informare a- 
supra unei epoci, sau perioade-

Memorialistul, povestind timpul 
trăit, simte nevoia fixării datelor, 
împrejurărilor, impresiilor în ca
drul evenimentelor al căror mar
tor sau animator a fost. Memoriile 
pat fi scrise mai ales de cineva 
care simte nevoia să-și „justifice 
activitatea sa de om public sau de 
a pune în lumină împrejurări 
purtătoare de consecințe fatale 
pentru timpul lui". (T. Vianu).

Cele două Jjplume de memorii, 
aparțintnd complexei personalități 
— Nicolae Iorga —, sînt excelente 
introduceri într-un climat cultu
ral sau politic.

In ansamblu, „Oameni cari au 
fost" este un excelent manual de 
etieă, constituit dintr-o impresio
nantă suită de portrete morale fă
cute unor personalități marcante 
sau oameni simpli,^terați, oameni 
de artă și știință, politicieni, amici 
sau adversari.

Portretele, realizate în maniere 
diferite, sînt nu numai documente

de Nicolae Iorga
ale epocii trăite de memorialist 
dar și radiografii ale propriei con
științe, concepții artistice și crez 
politic.

Articolele înserate jn volum Sînt 
de cele mai multe Ori prilejuite 
de comemorări, dezveliri de sta
tui la care Iorga a asistat impre
sionat, a luat cunoștință, sau a cu
noscut personal pe cei evocați.

O undă afectivă plutește peste 
imaginile evocate, admirativă de 
cele mai multe ori sau vehementă 
alteori, dar imprimînd întotdeauna 
rîndurilor scrise caracter de lite
ratură autentică.

Cartea oferă astfel nu numai o 
sumă de informații ci și o lec
tură agreabilă, mai ales prin scli
pirile concentrate aforistic în ju
decățile de valoare, enunțate asu
pra multora dintre cei evocați. Eroii 
medalioanelor sale sînt înconjurați 
de „o caldă suflare de simpatie" 
transmisă în adjectivul sau epite
tul admirativ, în construcția reto
rică sau cadențată.

Prof. MUNTE A NU IRON IM 
Liceul Petroșani

VA
RECOMANDĂM :

na" în Interpretarea 
Margaretei Pîslaru.

Discoteca muzicii popu
lară s-a îmbogățit cu 
imprimările Georgetei 
Anghel: „Vipă neică,
vină", „Neicută ciu-m-a 
pîrit", „Neicută cînd ne 
iubeam", „De la Craio
va la vale".

TEATRU

• 29 martie. Teatrul 
de stat din Constanța 
prezintă, în sala de spec
tacole a Casei de cultu
ră a sindicatelor, come
dia „Don Juan" de Mo- 
liăre. Spectacolul se va 
juca în matineu și seara.

• Iubitorii de muzică 
vor avea prilejul să as
culte, în zilele de 30 și 
31 martie, formația sud- 
americană de muzică u- 
șoară „Tropical" care va 
prezenta spectacole la 
Casa de cultură.

0 frumoasă șezătoare
Propunerea de a se organiza o șezătoare a fost 

acceptată eu entuziasm și interes de uteciștii clasei 
a VMl-a de la Liceul Petrila. Prin contribuția tutu
ror s-a transformat o sală de clasă într-o veritabilă 
casă țărănească, gătită pentru a-și primi invitații 
la șezătoare.

Fetele, în frumoase costume naționale, cu furci 
prinae-n brîu, au început să toarcă „voia bună". 
Cîntecele inundau sala. Atmosfera plăcută, în care 
predomina jocul popular local, a fost creată de fe
tele din localitățile Taia, Lonea, Cimpa. Teleancă 
Ileana, Sav Catița, Tănase Emilia, Popa Viorica, 
Androne Ileana au atras în vîrtejul jocului și pe 
cei mai „timizi". Replica ce li s-a dat băieților, pen
tru a le spulbera stinghereala, „stau feciorii lingă 
joc, ca butucii lîngă foc", și-a atins scopul. Toți s-au 
prins în „hora mare".

Invitații, profesori și părinți, au putut astfel să 
împărtășească bucuria tinerilor care, peste aproxi
mativ trei luni, se vor despărți, luindu-și rămas bun 
de la școala care ie-a călăuzit primii pași în viață.

N. GOGELESCU
Petrila
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Noi blocuri
puse în

I

execută măsurători 
intensității zgomotu-

de cornpresoare ali

de
un
un

Răspuns la întrebările colectivu
lui de mecanici de la stația de eoni- 
presoare din cadrul Exploatării mi
niere AninOasa.

1. Prevederile legale stabilesc lo
curile deosebite de muncă și spo
rurile procentuale și fixe ce se a- 
cordă angajaților care lucrează îp 
condiții vătămătoare sănătății,

Angajaților care lucrează în zgo
mot li se acordă un spor lunar de 
salarizare după avizarea prealabilă 
a organelor de Inspecție sanitară 
de stat care 
de stabilire a 
lui.

2. In stația
mentală cu energie electrică unde 
lucrați, întrucît nu funcționează 
concomitent toate Utilajele ci nu
mai o parte din ele, iar celelalte 
sînt rezervă, nu este necesar ca me
canicul să aibă și un ajutor.

3. In Hotărirea Consiliului de Mi
niștri nr. 1 478 publicată în Buleti
nul Oficial nr. 42 din 20 august 
1952 se precizează că „...muncitorii 
de la întreținerea și repararea corn- 
presoarelor, de la instalațiile 
gaze cornpresoare au dreptul la 
concediu normal de 12 zile șl 
concediu suplimentar de 6 zile".

De menționat că durata concediu
lui suplimentar este proporțională 
cu timpul efectiv lucrat în acea 
profesiune, pină la data obținerii 
conct Țiului. In calculul timpului de 
lucru pentru acordarea concediului 
suplimentar, ca urmare a condiți
ilor de muncă vătămătoare sănătă
ții, intră zilele cînd angajatul a 
lucrat în aceste condiții cel puțin 
o jumătate din ziua de lucru.

V. TH. GHINEA
avocat

I» L. L. poate lucra mai bine

Se cer măsuri organizatorice
$1 materiale

' \Urmare din pag. 1)

luatConducerea întreprinderii a 
o serie de măsuri pentru îmbună
tățirea calității lucrărilor, a folosi
rii timpului de lucru. Anul acesta 
vor fi reparate 42 de blocuri de lo
cuințe din Valea Jiului, iar pe lin
gă suma de 15 730 000 lei reparti
zată pentru întreținerea fondului 
locativ vom folosi și rezervele lo
cale. De asemenea, se vor întocmi 
lunar planuri operative de lucru, 
pentru fiecare sector, urmărindu-se 
periodic, calitatea lucrărilor. Va fi 
introdus, tot 
de lucru în 
va face cu 
ță. Pentru 
rilor se vor
calificare în meseriile de hidroizo- 
latori, fochiști, coșar! și altele. In- 

_ deplinirea măsurilor propuse pre-

în acest an, sistemul 
lanț, iar recepția se 
maximum de exigen- 
pregătirea muncito- 
deschide cursuri de

PROGRA M
27 martie

PROGRAMUL I : 6,25 Program
muzical de dimineață; 7,00 RADIO
JURNAL; 7,15 Potpuriu ardelenesc 
de lacob Mureșianu; 7,30 Melodii... 
melodii — muzică ușoară; 7,45 E- 
misiune pentru pionieri; 8,00 SU
MARUL ZIARULUI „SClNTEIA";
8.10 Scurt program de muzică 
populară; 8,25 MOMENT POETIC,
8.30 La microfon, melodia prefera
tă; 9,30 Sfatul medicului : Profila
xia conjunctivitelor de primăvară; 
9,35 Jocuri populare; 9,45 Lucrări 
pentru pian; 10,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 10,03 Să etntăm împreună 
— program pentru copii, 10,20 Mu
zică populară; 10,30 ROZA VÎNTU- 
RILOR; 11,20 Afiș radiofonic; 11,30 
Portrete muzicale; 11,45 Melodii 
populare; 12,00 BULETIN DE ȘTIRI;
12.10 Concert de estradă; 12,45 Cîn- 
tă Puica Igiroșanu și Gianni Mo- 
«andi; 13.00 Varietăți muzicale;
13.30 Intîinire cu melodia popu-

La Uricani. a început beto- 
narea fundației la marele bloc 
l t eu 9 etaje și 120 garsonie
re. Betouarea fundației se face 
și la blocul A 8 cu 10 etaje 
și 88 apartamente din Lupeni.

Rezultate frumoase au înre
gistrat șl constructorii din Pe
troșani; aici a început 
rea blocului C 3 A cu 
taje și 66 apartamente 
execută fundația la 
C 3 C de aceeași capacitate. 
Pe șantierul Vulcan s-a pus 
în glisare blocul F 5 cu 9 e- 
taje și 40 apartamente, s-a să
pat fundația la alte două blo
curi asemănătoare și se toar
nă fundația la blocul D 7 cu 
8 etaje șl 72 apartamente. De 
asemenea, la Petrila se pregă
tește glisarea blocului I 3 cu 
fi etaje și 120 garsoniere și se 
betonează fundațiile blocurilor 
D 1 și D 2, fiecare cu cite 4 
etaje și 31 apartamente.

Cum sînt găzduifi musafirii orașului?
{Urmare din pag. 1)

mentară a apei, la cerere, nu se 
poate asigura cantitatea necesară 
de apă caldă pentru toate cele 36 
de camere și respectiv pentru cei 
80 de clienți cîți poate găzdui ho
telul. Și încă ceva. Unicul cazan 
utilizat la încălzirea camerelor ho
telului nu e pe măsura necesități
lor. Din această cauză unele ca
mere nici nu sînt racordate la 
încălzirea centrală. Și evident, în 
asemenea condiții căldura în ca

tinde ca conducerea I.L.L. să-și spo
rească controlul la sectoare, să a- 
sigure lucrările cu documentația 
necesară, să repartizeze personalul 
tehnic cel mai competent pentru a 
verifica calitatea lucrărilor și pen
tru recepția acestora. Nu trebuie 
să neglijăm însă nici celelalte la
turi ale activității noastre cum ar 
fi reparațiile curente și capitale la 
centralele termice, la ascensoare, 
aprovizionarea cu cărbuni. Paralel 
cu acestea, dar fără a deschide un 
noian de puncte de lucru, vom des
fășura lucrări de întreținere a fon
dului locativ. Ar fi bine însă ca 
pentru o mai bună aprovizionare 
cu materiale să fim sprijiniți de că
tre organele Sfatului popular oră
șenesc Petroșani. 'Noi ne vom stră
dui să dăm lucrări de cea mai bu
nă calitate pentru ca locatarii să 
fie mulțumiți de serviciile I.L.L.

DE RADIO

..Meșterii de jucării"; 16,40 
comoara folclorului nostru; 
Trei melodii interpretate de 

Lăcătușu; 17,10 FILE DE LE-

lară și interpretul preferat; 14,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 14,08 Din al
bumul melodiilor de neuitat; 15,00 
Muzică populară pe discuri Electre- 
cord; 15,20 Anunțuri ' și reclame.
15.30 Caleidoscop muzical; 16,00 
RADIOJURNAL. Sport; 16,15 Cîntă 
Nicolae Nițescu si Muriel Bianchi;
16.30 
Din 
17,00 
Ana
GENDĂ. „SC1ȚI1 Șl DARIUS ÎM
PĂRAT"; 17,40 Muzica și natura; 
18,00 BULETIN DE ȘTIRI; 18,03 IN 
JURUL GLOBULUI; 18,15 Varietăți 
muzicale; 18,40 RITMURILE CIN
CINALULUI. Căile sporirii rentabi
lității; 19,00 O melodie pe adresa 
dumneavoastră; 19,30 Melodia zilei; 
19,35 Concert de melodii românești; 
20,00 RADIOGAZETA DE SEARA; 
20,20 Scurt program de muzică ro
mânească; 20,30 TEATRU RADIO-,

*

qlisa- 
10 e- 
șl se 

blocul

r , <.x

Lupeni. In fața noilor blocuri se nivelează terenul pe care vor apare 
în curfnd drumuri și spații verzi.

mere numai satisfăcătoare nu 
poate numi.

se

Nemulțumiri 
din toate părțile
T.A.P.L. Petroșani a preconizat 

ca, începînd cu . luna februarie, 
hotelul să intre în reparație capi
tală. Zis și făcut. încă în prima 
jumătate a lunii trecute o echipă 
a șantierului de construcții Petro
șani din cadru] T.R.C.H. — cu ca
re s-a convenit 
lucrărilor 
zentat la 
ducerea 
timp să 
adică să 
dar în același timp 
funcționeze „normal". Se poate în
țelege nemulțumirea echipei care 
era nevoită să aștepte plecarea 
oaspeților dintr-o cameră ca să i 
se creeze front de lucru; apoi mai 
e nemulțumirea beneficiarului ca 
reparațiile se desfășoară cu viteza.., 
melcului. Cei mai nemulțumiți în
să — și pe bună dreptate — sint 
oaspeții.

La nemulțumirea generală a 
contribuit în primul rînd schimba
rea de soluții tehnice din partea 
beneficiarului după ce o parte din 
lucrări au fost reparate. Executan
tul s-a făcut vinovat de o organi
zare a muncii nejudicioasă care a 
atras după sine alte neajunsuri. 
Redăm un exemplu : pentru repa
rațiile necesare întîi au fost tri
miși aici tencuitorii și zugravii, du
pă aceea parchetarii, apoi calorife
riștii și, respectiv, instalatorii de 
apă, ca apoi să fie din nou nevoie 
de tencuitori și zugravi. Ce fel de 
treabă e asta tovarăși ? începem 
zidirea unei case cu... acoperișul V

asupra executării 
de reparații — s-a pre- 

hotel. Aici surpriză. Con- 
T.A.P.L. hotărîse între, 
împace capra cu varza, 
facă reparațiile necesare 

hotelul să

FONIC; 21,30 Mici piese instrumen
tale; 21,45 Un sfert de oră cu Anda 
Călugăreanu; 22,00 RADIOJURNAL. 
Sport. Buletin meteorologic,- 22,20 
Ititilnire cu jazzul; 22,45 Mic con
cert coral; 23,00 „Sonet pentru dra
gostea noastră" — muzică ușoară; 
23,52 BULETIN DE ȘTIRI.

F I L
27 martie

E
PETROȘANI — 7 Noiembrie:

Complotul ambasadorilor; Republi
ca: Diplomatul gol; PETRILA : A 
fost cîndva hoț; LONEA — Mine
rul : Povestea prostiei mele,- LIVE- 
ZENI : Coplan își asumă riscul; A- 
NINQASA : Barcagiul; VULCAN : 
Faust XX; CRIVIDIA ; Misiune ex
traordinară; PAROȘENI : Serbările 
galante; LUPENI — Cultural: O- 
mul din Rio; Muncitoresc: Călăto
rul cu bagaj; BĂRBĂTENI: Nea
mul Șoimăreștilor; I’RICAN! : Va
nina Vanin;.

La timpul pierdut și munca în 
plus v-ați gîndit ? Dar la musafirii 
hotelului ? Așa se explică de ce 
nici după 36 de zile, reparațiile 
necesare și zugrăvelile la un sin
gur etaj al hotelului încă nu ș-au 
terminat. In ritmul cu care se 
muncește în prezent, eu siguranță 
va mai trece mult timp pînă cînd 
toate reparațiile se vor termina. 
Or, conducerea T.A.P.L. Petroșani 
scontează ca pînă la 15 aprilie ho
telul să intre pe făgașul său nor
mal de... găzduire a oaspeților.

Cît despre musafirii găzduiți în 
acest răstimp la hotel, ei pierd cel 
mai mult în toată afacerea aceasta. 
De la etajul III se aude hîrșîltul 
scărilor și spaclurilor zugravilor, 
iar din holul și culoarul de la eta
jul II răsună pînă jos ecoul zgo
motului produs de aparatul de raș- 
chetat parchetul, pe cînd la etajul 
I, în unele camere, caloriferiștii și 
instalatorii sanitari se întrec cu 
tencuitorii în... eiocănit și bocănit, 
Mai e cazul să amintim și de as
pectul covoarelor și respectiv a 
parchetului din camerele proaspăt 
terminate și puse Ia dispoziția oas
peților î Evident musafirii n-au 
nici o vină. Cu toată grija, de pe 
holul și culoarele aflate în plină 
reparație urmele pașilor rărntn 
„însemnate" în camere.

Vizitatorul orașului nostru găz
duit în condițiile mai sus arătate 
va „duce" cu sine o „carte de vi
zită" care nu vă face cinste, to
varăși dhi conducerea T.A.P.L. Se 
impune soluționarea acestei pro
bleme prin închiderea hotelului 
pentru cîteva zile. Cît privește ca
zarea celor sosiți în localitate, în 
interes de serviciu, T.A.P.L. poate 
rezolva această problemă în mod 
onorabil, cu sprijinul întreprinderii 
regionale balneo-climaterice Pe
troșani, la cabana Rusu. Intervin 
însă greutățile de transport, pro
blemă la soluționarea căreia ar pu- 
lea să contribuie I.C.O. Altă soluție 
nu vedem.

TELEVIZIUNE
26 martie

8,30

8.32

9,15

10,30
12,15

17,45

Ora exactă. Cum va fi 
vremea.
Intîlnirea 
Emisiune 
Emisiunea 
și tinerelul școlar: Fil
mul „Aventurile unui 
școlar".
Emisiunea pentru safe. 
Concert simfonic. Partea 
a II-a a concertului 
chestrei simfonice a 
I armonicii de Stat 
Cluj.
Fotbal: Intilnirile de 
bal dintre echipele Steaua
— Steagul Roșu și Rapid
— Universitatea Craiova. 
Rezumat filmat ai meciu
lui România — Franța. 

de duminică, 
pentru femei, 

pentru copii

or- 
Ft- 
din

Jot-

Astăzi se reia campionatul cat. 
A de fotbal. In Capitală, în. pro
gram cuplat, se dispută meciurile : 
Steaua — Steagul Roșu Brașov 
(ora 14) și Rapid — Universitatea 
Craiova (ora 16). Meciurile din 
țară : Farul Constanța — Progre
sul București; U. T, Arad — Pe 
trolul Ploiești; Universitatea Cluj
— Dinamo București; Politehnica 
Timișoara — Dinamo Pitești și Jiul
— C.S.M.S. Iași.

Stațiile noastre de radio vor 
transmite cu începere din jurul 
orei 15,30 aspecte de la aceste în- 
tîlniri precum șj rezultatele altor 
manifestări sportive. Transmisia se 
va face pe programul L

(Agerpreșl

HAI,LE 25 (Agerpres). — In run
da a 6-a a turneului zonal de șah 
de la Halle, Victor Ciocîltea a în
trerupt cu Westerinen (Finlanda). 
Alte rezultate : Johansson — Bes
ser 1—0; Uhlmann — Hort remi
ză; Minici — Camilleri remiză; 
Kinnmark — Zinn 0—1; Petersen 
— Matulovîci remiză. Restul par
tidelor s-au întrerupt.

In clasament conduce Portisch 
(Ungaria) cu 4,5 (1) puncte, urmat 
de Hort (Cehoslovacia) și Uhlmann 
(R. D. Germană) cu cite 4,5 puncte. 
Ciocîltea are 2,5 puncte și o par
tidă întreruptă.

BUDAJPESTA 25 (Agenfres). — 
A început turneul internațional de 
box de la Budapesta. In prima reu
niune au fost înregistrate cîteva 
rezultate surpriză. La cat. muscă 
Huppen (Olanda) a pierdut sur
prinzător Ia puncte în fața lui Forro 
(Ungaria). Printre învinșii din pri
ma reuniune figurează Mu ha 
(U.R.S.S), Ghiță (România) și po
lonezul Kaczinski. In cea de-a doua 
reuniune vor boxa și pugiliștii ro
mâni Stanev, Drăgan, Monea, Ol- 
teanu și AleXe.

t

V

„Httiil" diRtre (anin [lay 
si iBStan țele jndetăterestl 
americana

NEW YORK 25 (Agerpres). — 
Campionul mondial de box la toate 
categoriile, Cassius Clay, a cerut 
din nou unei Curți de Apel să fie 
scutit de încorporare. EI declară 
că data de 11 aprilie a.c., stabilită 
In acest sens, este „prematură" 
Răspunzînd lui Clay, procurorul 
Barefoot Sandres a declarat eă nu 
va întreprinde nici o acțiune pină 
cînd nu va cunoaște 
Curții districtuale din 
Așa dar, „meciul" dintre 
stanțele judecătorești, 
continuă. .

i

hotărârea 
Louisville. 
Clay și in- 
americane

18,25
18,45
19.00

Recital, Doina Badea. 
Telejurnalul de seară. 
Dialog Ia distanță. Emi
siunea a IlI-a. Participă 
regiunile Hunedoara și 
Cluj. Prezintă George 
Carabin, Mihai Florea și 
Ion Besoiu.
Telesport.
Telejurnalul de noapte.

22,30
22,50
23,00 închiderea emisiunii.

27 martie
l*s,00 Campionatul mondial de 

hochei. Intîlnirea dintre 
echipele R. S. Cehoslova 
că și Suedia.

21,30 Intîlnirea dintre echipele 
Uniunii Sovietice șl Ca
nada.
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Stwa pioloiololoi oriviod pietizăiil?
li atlianile soplimeniare la planul de (olaboraie
HM si iliioliliit dintre Muia si II.R.S.S.

Turneul lui Hubert Humphrey în Europa occidentală

MOSCOVA 25. — Coresponden
tul' Agerpres, S. Podină, transmite: 
Intre 20 și 25 martie, la Moscova 
au avut loc tratative în vederea 
încheierii unui protocol pentru pre
cizări și acțiuni suplimentare la 
plănui de colaborare culturală și 
științifică între Republica Socialis
tă România și Uniunea Sovietică 
pe anii 1966—1967.

In urma tratativelor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă de prie
tenie reciprocă, a fost elaborat un 
protocol, semnat, din partea româ
nă, de Teodor Marinescu, ambasa
dorul extraordinar și plenipotențiar 
ăl Republicii Socialiste România în 
U.R.S.S., iar din partea sovietică 
de I. N. Medvedev, vicepreședinte

»•s-s- Rezultatele alegerilor 
pentru sovietele supreme și locale

MOSCOVA 25 (Agerpres). — La 
Moscova au fost comunicate rezul
tatele alegerilor în sovietele su
preme. și locale din cele 15 repu
blici ale Uniunii Sovietice, care au 
avut loc în ultimele două duminici 
— la 12 și 19 martie.

Pe întregul teritoriu sovietic au 
fost ’ înscriși pe listele de alegători 
146 075 945 persoane, din care au 
votat 99,96 la sută. Pentru căndi- 
dații propuși au votat în medie 
99,Șl la sută din alegători. In So
vietele Supreme din toate republi
cile' au fost aleși 5 829 deputați. 
Jumătate din aceștia sînt munci
tori și colhoznici, peste o treime 
sfnt femei.

In 129 de circumscripții electo
rale pentru alegeri în sovietele lo
cale candidații propuși nu au în- 
trttnit majoritatea absolută de vo-

Noutăți în industria 
automobilistică bulgară

. . SOFIA 25. — Corespondentul a- 
gerpres, Gheorghe leva, transmite : 
Industria bulgară își face intrarea 
într-un nou domeniu al producției 
materiale. Anul trecut, de pe ban
curile de montaj ale uzinelor con
structoare de mașini din Loveci și 
Plovdiv au ieșit primele autotu
risme „Rila 1 400 (Moskvici — 408)" 
și „Bulgarrenault-8“. Anul acesta 
este marcat de încă două noutăți 
în. acest domeniu : începerea mon- 

al Comitetului pentru legături cul
turale cu țările străine de pe lîn- 
gă Consiliul de Miniștri al U.R.S.S.

Protocolul prevede o serie de 
măsuri îndreptate spre extinderea 
și adîncirea în continuare a rela
țiilor prietenești dintre U.R.S.S. și 
România în domeniile învățămîntu- 
lui, științei, artei, presei, sportu
lui și ocrotirii sănătății.

In cadrul protocolului au fost 
stabilite numeroase manifestări con
sacrate Zilei naționale a Republicii 
Socialiste România și celei de a 
50-a aniversări a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie, Inclusiv 
Zilele culturii românești în LLR.S.S. 
și Zilele culturii sovietice în Ro
mânia.

turi și nu au fost aleși. In trei cir
cumscripții electorale alegerile au 
fost considerate nevalabile din 
cauza încălcării procedurii de vot. 
In aceste circumscripții vor avea 
loc noi alegeri.

Amendamente aduse Constituției 
R. S. F. Iugoslavia

BELGRAD 25 (Agerpres). — Du; 
pă cum anunță agenția Taniug, Ve
cea Federală a Skupștinei Federale 
a R.S.F. Iugoslavia a aprobat în 
ședința sa de vineri o serie de a- 
mendamente la Constituția țării, pro
puse de o comisie specială desem
nată de Skupștină. Acestea prevăd, 
printre altele, extinderea rolului 
Vecei Naționalităților; o delimitare 
mai corespunzătoare a competențe
lor legislative între federație și re
publicile ei constitutive, precum și 

tajului primelor autocamioane „Ri- 
Ia-7" (Gaz-53-a) și semnarea cu cî- 
teva zile în urmă a contractului 
în vederea începerii producției de 
autoturisme „Fiat-850“ și Fiat-124" 
(1797 centrimetri cubi și 50 CP). 
In 1967, în Bulgaîra se vor pro
duce circa 2 500 de autoturisme 
și 200 autocamioane. Treptat se 
va trece la asimilarea și produ
cerea în serie a autoturismelor.

WASHINGTON 25 (Agerpres). — 
Vicepreședintele S. U. A,, Hubert 
Humphrey, va părăsi duminică Wa
shingtonul pentru a pleca într-un 
turneu de două săptămîni în țările 
Europei occidentale, cu cate prilej 
va vizita Elveția, Olanda, R. F. a 
Germaniei, Berlinul occidental, Ita
lia, Marea Britanie, Franța și Bel
gia. După cum relatează corespon
dentul din Washington al agenției 
Reuter, misiunea lui Humphrey este 
de „a demonstra că, în ciuda inter
venției din Vietnam, America nu 
ise îndepărtează de problemele eu-

COCTEIL LA AMBASADA 
ROMÂNIEI la londra

LONDRA 25 (Agerpres), — Co
respondență de la R. Căplescu. Du
pă ce a vizitat orașele Liverpool 
și Manchester, delegația de ziariști 
români, condusă de Gheorghe Dol- 
gu, redactor-șef al revistei . „Viața 
Economică", care se află în An
glia la invitația Ministerului Afa
cerilor Externe al acestei țări, s-a 
întors la Londra, Ambasada Româ
niei la Londra a oferit un cocteil 
în cinstea delegației, la care au 
participat membri ai Camerei Co
munelor, reprezentanți ai partidelor 
politice, ai conducerii unor ziare și 
publicații politice, economice și ști
ințifice, ai posturilor de radio și 
televiziune, personalități ale vieții 
culturale și artistice londoneze.

desființarea funcțiilor de vicepre
ședinte al republicii și de locțiitor 
al comandantului suprem al forțe
lor armate ale țării. Acestor amen
damente li se vor adăuga altele, a- 

*vînd, de asemenea, drept scop a- 
daptarea cit mai adecvată a Con
stituției iugoslave la actualul sta
diu de dezvoltare a țării, amenda
mente ce urmează ă fi elaborate de 
o comisie a noii Skupștine, care va 
fi aleasă în cursul lunii viitoare.

„GOSMO5-152"
MOSCOVA 25 (Agerpres). — In 

Uniunea Sovietică a fost lansat sîm
bătă satelitul artificial al Pămîntu- 
lui „Cosmos-152", la bordul căruia 
este instalat aparataj științific des
tinat continuării cercetărilor în spa
țiul cosmic, în conformitate cu pro
gramul anunțat de TASS la 16 mar
tie 1962.

Aparatajul instalat la bord func
ționează normal. Centrul de calcul 
coordonator prelucrează informa
țiile primite. 

ropene". Aceeași agenție precizea
ză că unul din motivele principale 
ale călătoriei lui Humphrey este 
„îngrijorarea Administrației S.U.A. 
față de părerile tot mai răspîndite 
în numeroase părți ale Europei oc
cidentale că Statele Unite sînt prea 
absorbite cu Vietnamul pentru a a- 
corda o atenție deplină altor pro
bleme importante".

La Washington au circulat știri 
potrivit cărora turneul lui Humphrey 
va lua locul vizitei mult discutate 
pe care trebuia s-o întreprindă în 
Europa occidentală președintele

VIETNAMUL DE SUD
Dorim si avem un guvern propriu
SAIGON 25 (Agerpres). - 70 ae

conducători ai organizațiilor de ti
neret și profesori din Universitățile 
sud-vietnameze au adresat o scri
soare conducătorilor organizațiilor 
de tineret din S.U.A. în care con
damnă și dețnască regimul milita
rist al generalului Ky. „Milioane 
de sud-vietnamezi, se arată în scri
soare, doresc cu ardoare încetarea 
războiului, dar nu-și pot exprima 
deschis această dorință, fără să-și 
riște viața. Actualul guvern din

Una din cele mai mari ambuscade 
organizate de patrioți
SAIGON 25 (Agerpres). — Una 

din cele mai mari ambuscade din 
ultimii doi ani a fost organizată 
vineri seara de o unitate a forțe
lor patriotice din Vietnamul de 
sud. Ia 20 km sud de importanta 
bază militară de la Da Nang. Din 
cele 121 camioane de transport de 
fabricație americană ale armatei 
saîgoneze, care au căzut în ambus
cadă, 82 au fost distruse sau grav

Evoluția situației din Sierra Leone
FREETOWN 25 (Agerpres). — In 

capitala statului Sierra Leone, Fre
etown, unde de joi un grup mili
tar a preluat puterea de la un alt 
grup de militari, situația se menți
ne calmă și, după cum apreciază 
agenția Reuter, noile autorități par 
să dețină întregul control. De re
marcat, însă, faptul că, deși în tară 
a fost instituită legea marțială, for
țele armate au adoptat noi măsuri 
în scopul preîntîmpinării unor e- 
ventuale tulburări. Astfel, sîmbătă, 
la Freetown s-a anunțat că toate 
ziarele ce apar în Sierra Leone, cu 
excepția publicației Daily Mail, au 
fost suspendate pe o perioadă de 
o săptămînă pentru a se evita „o 
reînviere a animozităților politice". 
Consiliul național al reformei a 

Johnson în primăvara acestui an. 
Casa Albă a reafirmat însă că pre
ședintele intenționează, în conti
nuare, să viziteze Germania occi
dentală în cursul acestui an „dacă 
circumstanțele o vor permite".

Observatori din Washington au 
subliniat că, în cursul călătoriei 
sale, Humphrey va discuta cu in
terlocutorii săi vest-europeni în spe
cial problema modernizării N.A.T.O. 
și întăririi alianței atlantice, inte
grarea pe mai departe a comunită
ții vest-europene și realizarea . dp 
progrese în relațiile' Est-Vest.

Vietnamul de sud nu reprezintă 
poporul nostru. El ne-a fost impus 
de Statele Unite și se află sub con
trolul militarilor. Dacă am avea po
sibilitatea de a alege, actualul gu
vern nu s-ar menține nici o zi.

Dorim să avem un guvern pro
priu, se arată în scrisoare, care să 
nu fie controlat de militari gentru 
a putea rezolva problemele Vietna
mului de sud prin forțele noastre 
proprii, pe baza unității naționale 
a populației din Sud și din Nord".

avariate. Potrivit unui purtător de 
cuvînt al comandamentului militar 
saigortez, în rîndul personalului 
care însoțea convoiuL s-au înregis
trat numeroși morți și răniți. El a 
menționat, de asemenea, că după 20 
de minute un batalion al infanteriei 
saigoneze a fost trimis în ajutor 
rul; convoiului, intrînd în contact 
direct cu o unitate a patrioților. 
Batalionul a suferit, de asemenea, 
importante pierderi. te 

cerut tuturor locuitorilor țării, cu 
excepția diplomaților, să predea la 
posturile de poliție armele de fee 
pe care le dețin.

La Freetown sînt așteptați să so
sească locotenentul colonel Am- 
broise Patrick Genda, aflat la New 
York în calitate de membru al de
legației statului Sierra Leone la 
O.N.U., pentru a conduce Consiliul 
național al reformei. Alți doi mem
bri ai CiN.R., ofițeri superiori, se 
află la Londra.

Pînă acum, grupul de militari a- 
flat la putere nu a luat nici o he- 
tărîre în ce privește soarta fostu
lui premier Albert Margai și a li- 
derului opoziției Siaka Stevens, a- 
flați în continuare sub stare de a- 
rest.

• BUDAPESTA^. In Republica Populară Ungară s-a 
încheiat construirea primei uzine de instalație elec
tronică automatizată din țară. Ea va asigura astlel ne
cesarul de semiconductor! și elemenți magnetici care 
pînă acum erau importați. Uzina a intrat în probe 
preliminare.
• NEW YORK. Portavionul american „Wasp", cu

noscut pentru participarea sa la acțiunile de recu
perare a- cosmonauților americani, s-a ciocnit vineri 
du petrolierul militar „Salamonic", în apropierea Insu
lelor Porto Rico. Navele sînt în afară de pericol, dar 
au suferit pagube materiale.
-- • LONDRA. Firma constructoare de avioane „Bris
tol Siddlev" a frustat statul englez de 4 milioane lire 
sterline, însușindu-și mare parte din sumele enorme 

-pretinse pentru executarea unor comenzi guverna
mentale. Frauda a fost descoperită, iar compania obli
gată să restituie guvernului britanic cele 4 milioane 
,de lire sterline.
’ (B TAȘKENT. Noua serie de cutremure care a în
ceput vineri la Tașkent a continuat sîmbătă la ora 
14,09 (ora locală), printr-un cutremur de gradul cinci, 
urmat imediat de un altul de gradul trei. De la cu
tremurul de vineri de gradul 6—7 au fost înregis
trate 14 impulsuri subterane cu epicentrul în centrul 
orașului.

De la primul cutremur care a avut loc la 26 aprilie 
1966, Ia Tașkenț s-au înregistrat 742 de mișcări seis
mice de diferite grade.
• MOSCOVA. La Moscova a fost semnat un acord 

prin care Uniunea Sovietică livrează mașini și utilaje 
Turciei și îi acordă asistență tehnică în construirea 
a șapte întreprinderi. Cel mai important obiectiv in- 
dustral va fi o uzină, metalurgică cu o productivitate 
de 1 milion tone oțel anual.

0 LIMA. Federația națională a lucrătorilor din in- 
vățămînt din Peru a cerut guvernului majorarea sa
lariilor și îmbunătățirea condițiilor dă muncă și de 
viață ale învățătorilor. Conducătorii federației au a- 
nunțat că, în cazul în care guvernul nu va satisface 
aceste revendicări, pînă la 15 aprilie, învățătorii vor 
declara o grevă generală.
• NEW YORK. Satelitul de telecomunicații „Atlan- 

lic-2", lansat miercuri seara de la Cape Kennedy, s-a 
plasat sîmbătă dimineața pe o orbită geostationară la 
altitudinea de 35 700 kilometri deasupra Oceanului 
Atlantic. Acest teleșatelit, în greutate de 158 kilogra
me, este dotat cu 360 de canale radioteleviziune, 
telex, telefon, care vor deservi legăturile prin tele
comunicații înlre Europa și America de Nord. Prin in
termediul său se vor realiza legături de telecomu
nicații și între Africa și America de Nord.

„Refluxul secolului"
ST. MALO 25 (Ager

pres). — Valuri de tu
riști francezi și englezi 
se îndreaptă spre coas
tele Atlanticului și Ca
nalului Mînecii pentru 
a asista la „refluxul se
colului" : luni, marea se 
va retrage timp de cî- 
teva ore cu șase mile, 
iar nivelul ei va cobori 
cu aproximativ 25 de 
metri. Acest reflux ex
traordinar este provo 
cat de următoarea co
incidență : în aceeași zi 
are loc fluxul și reflu
xul extrem. Diferența 
dintre punctele maxime 
și minime atinse de apa

mării în momentele cul
minante ale fluxului și 
refluxului va fi de a- 
proximativ 6 mile. Ma
rea se va retrage atît 
de mult îneît vor putea 
fi văzute stînci și ni
sipuri care în mod o- 
bișnuit nu sînt nici
odată expuse vederii 
Refluxul de luni va fi 
cel mai mare înregistrat 
din 1 ianuarie 1900.

Fenomenul marin de 
luni stîrnește multiple 
interese. Geologii și 
alți oameni de știință 
vor putea studia con
tururile din largul 
coastei, pe care de o-

bicei le pot „vedea" 
numai cu ajutorul ra
darului. Turiștii vor pu?j 
tea viziona un specia-, 
col unic în viață. Pes
carii vor avea o zi îm
belșugată, puțind pes
cui peștii rămași în 
micile lacuri formate 
prin retragerea mării. 
Așezări ale imperiului 
roman, situate odinioa
ră pe înălțimi, dar azi 
acoperite de mare, vor 
ieși la iveală, iar gru
puri speciale de experți 
vor putea cerceta zeci 
de vase, care zac scu
fundate de sute de ani?
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