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Mersul melcului și... 
MERSUL LUCRĂRILOR 
LA CONSTRUCȚIA 
COMPLEXULUI 
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DIN PETRILA

Prima combina in subteran

-■z Cw

.".X -feO
9* .

’ Sosirea la Soioreili: 
a rovarasului Luigi Longo

La invitația tovarășului Nicoiae 
Ceaușescu, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, vineri seara a sosit 
la București, într-o vizită de prie
tenie, tovarășul 
tar general 
Italian.

La sosire, 
oaspetele a
varășii Nicoiae 
Bodnăraș, Mihai Dalea, de șeii de 
secție la C.C. al P.C.R., activiști 
de partid. (Agerpres)

al
Luigi Longo, secre-

Partidului Comunist

aeroportul Băneasa,pe
fost întîmpinat de to- 

Ceaușescu,, Emil

.Dezvoltarea continuă a cartieru
lui nou-de blocuri ,,6 Martie" din 

' Petrila ridică în fața edililor ora
șului problema asigurării în bune 
condițiuni a aprovizionării miilor 
de locuitori ai cartierului.

La insistențele lor, în planul șan
tierului . Petrila a fost inclusă — 
alături de blocuri — și construc
ția unui modern complex comer
cial. Acesta va cuprinde : magazin 
alimentar cu autoservire, bufet, bu
cătărie de bloc, farmacie, unități 
diverse ale cooperativei meșteșu
gărești, magazin de legume, debit 
d?’tutun — ziare și alte asemenea 
unități puse în slujba satisfacerii 
cerințelor locatarilor din noul car
tier de blocuri. ■

Execuția acestui modern complex 
comercial din Petrila, se desfășoară 
însă încet... mult prea încet față de

Intr-unui din abatajele 
frontale ale minei Paro- 
șeni a fost introdusă 
prima combină cu ajuto
rul Căreia -tăiatul, încăr
catul și transportul căr
bunelui se execută me
canizat.

Abatajul are o lungi
me de' 80 m» iar la sus
ținerea lui se * folosesc

’ jL". i.,-1 •

stîlpi metalici. hidraulici 
șl grinzi în consolă. A- 
batajul are o capacitate 
zilAică de producție de 
180—200 
buhe.

tone de câr

Lucrări 
cerea a 
se execută și 
Lupani.

'★ ■
pentru introdu- 
două combine 

la mina
ș

ir , £■

posibilitățile șantierului și cerințele 
planului de lucrări ! Pentru a afla 
situația reală. .â execuției comple
xului,. am cerut părerea cîtorva 
cadre tehnice din constricții ca și 
a reprezentantului beneficiarului.

Bogdan Alexandru, maistru, șe
ful lotului:

„Am: 39. de oameni,-cărora trebuie 
să le asigur continuu front de lu
cru. Dai-, la complex, mai mult 
stau; mu am’.Cherestea pentru con
fecționarea celor cîteva mii de

R

■ »(Continuare in pag. a 3-a)

ȘT. MIHAI

Tinerețea permanenta a orașului

A Z I

,.fe după-amiază. Vreo 80 de 
ne sînt prezenți în fața 

Sfat lui popular Uricani. Au 
venit aici din inițiativa luată 
de comitetul U.T.C., privind 
plantarea de pomi procurați 
pe. plan local. In jtirul orei 
16 cîteva grupuri de tineri, 
cu lopeți și tîrnăcoape la ei, 
pornesc împreună cu toy. 
Mogoș loan, președintele sfa
tului popular, spre Valea de 
Pești. Acum acolo e pădure, 
dar nu peste mult timp va 
fi albia barajului ce va ali
menta Valea Jiului cu apă 
potabilă și industrială. Matca 
viitorului zăgaz al apelor tre
buie de pe acum curățită. 
Lemnul,, piatra, sînt valorifi
cate. Puieții pot și trebuie 
să fie- mutați în altă parte, 
salvați. Tinerii din Uricani 
S-au gîndit să transplanteze 
pomu tineri de aici, mai jos, 
te .oraș. Acum, îndrumați de

Constructorii 
din cadrul șan
tierului de lu
crări hidrotehni
ce, au început 
montarea con
ductei de aducțiune a apei potabile de la Valea de Pești.

IN CLIȘEU : Impunătoarele tuburi de beton de 800 mm diametru 
sînt montate cu grijă- uriul după altul. Puternica macara dă u-rț ajutor 
prețios oamenilor în așezarea cu precizie a tuburilor.

UNDE MERGEM ?

trul orașului. Fiind scoși de 
la Valea de Pești, au' fost să
diți în orașul de vîrsta celor 
care fac această muncă. . Ei, 
uteeiștii, în fruntea cărora 
s-au aflat Manolache Vasile, 
Lazăr Silvia, Dobîrceanu Con
stantin, Todoran Mircea, No- 
Czinger Gavrilă, Mocânu Tudor 
și alții au făcut o faptă vred
nică de ei si tot atît de utilă. 
Acțiunea lor e demnă de luat 
In seamă, iar inițiativa bună 
de a fi extinsă. Dar pomii, o 
dată plantați, nu trebuie 
tați. Ingrijiți-i, păstrațl-i 
vă vor răsplăti... cu . 
proaspăt, cu parfum,- de

tov. Mogoș caută cu tîrnă- 
copul rădăcinile puieților, pe 
sub glie. După două ore co
boară în oraș , cu 100 de meș’- 
teceni și brazi. Aici, , între 
timp alți tineri entuziaști au 
săpat gropile. 100 de gropi 
sînt terminate.. Plantarea ur
mează s-o facă salariații sec
torului I.C.O. Pavelonescu 
Petre, Nagy Francisc, Săcea- 
nu Constantin, toți munci
tori la „sector".. Ei sînt cei 
mai indicați oameni pentru o 
astfel de treabă.. Ii vor plan
ta în timpul liber...

In două zile, la Uricani, 
s-au plantat, 30( de brazi, 
mesteceni, și specia tuia. Pu- crengile lor păsările vor 

concerte, iar frunzișul des al 
ramurilor vă vor da răcoare 
în zilele de caniculă, în ora
șul ce va rămîne tînăr._ In
tro tinerețe permanentă.

ieții tuia, în număr de 100 
de bucăți, au fost 
orașului Uricani 
I.C.O. Petroșani.
mestecenii au fost
la defrișare,, mutați în cen-

repartizați 
de către 
Brazii și 
salvați de

ui-
Și 

aer 
pe 
da

0 Pe pfrtia Straja vor 
avea loc întreceri de 
schi in cadrul etapei re
gionale a 
de iarnă.
• Sala 

stat, ara
ră, pe țară cu 
rea femeilor", 
după Aristofan 
Merle.
• Casa de 

din Petroșani, 
seară de danș.

Spartachiadel

Teatrului de
19,301 premie- • 

„Aduna- 
cdmedie 

și Robert

cultură 
ora 20 :

Vizita Io Mllca 
Sotialisld Romi a 
a mei delegam 

de partid îi gotemaoieolale 
a Repohliiii 

Pooolare Bulgaria
La invitația Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român și 
a Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, în a doua 
jumătate a lunii aprilie a.c., o de
legație de partid și guvernamen
tală a Republicii Populare Bulga
ria, condusă de tovarășul Todor 
Jivkov, prim-secretar al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare Bul
garia, va face o vizită oficială în 
Republica Socialistă România.

M 1 I N E
LA PFTROȘANI

• Sala de sport a
I. M.P., ora 9,30: baschet 
— întîlnire în cadrul 
campionatului republican 
de categoria B între Ști
ința Petroșani — - Poli
tehnica București;
II, 30, volei: Știința 
Medicina București. -

* Stadionul Jiul, 
amical

or*

ora 
in-10,30 : meci

ternațional de handbal 
în 7 (fete)

Petroșani și B.S.G. Hallo- 
ren (R. D. Germană).
• Sala Casei de cul

tură : spectacol-concurs 
între formațiile artistice 
ale cooperativelor meș
teșugărești „Jiul" Petro
șani și „Deservirea" Lu
peni. In continuare con
cursul brigăzifot de agi
tație ale formațiilor ar
tistice ale sindicatelor 
din Petroșani.

O Stadionul Jiul, ara 
16: fotbal, în cadrul 
campionatului categoriei 
A, intre Jiul Petroșani 
— Steaua București.

între Ș. S. (Continuare în pag. a 3-a)

CONSEMNAM • AVIZAM • DEZAPROBAM
I.Ll.-nl slot eu"!l»
„L’etat cfest 

(„Statul' sînt eu“) 
nea. unul din

P. BREBEN

< 0u grup de studenți săpînd gropi, în vederea plantarii de arbuști pe Strada Institutului.

moi" 
spu- 

Ludovici, 
rege ăl. Franței feudale.

„îleleul" (I.L.L.-ul) sînt 
eu ! Fac cum vreau , eu, 
nu. ce, le convine loca
tarilor" — spunea mais
trul Banu loan.

Simplă coincidență de 
concepții^ !. Nu. Regele 
Franței se VEDEA sin- 

• gur în stare să rezolve 
toate problemele .țării 
sale! Maistrul Banu 
loan nu VEDE că prin 
tărăgănarea lucrărilor de 
reparații' capitale a u- 
nor imobile, de pe stra
da Cusțp Vodă din Pe
troșani, imobilizează pe 
locatariîn apartamentele 
lor,. <, împiedicîndu-i 
circule și să 
curățenia.

De trei ori 
zitat lucrătorii

. uși, ferestre, nisip, că
rămidă etc. în fața ca
sei ’Cu nr. 14 de pe sus- 
numita stradă, de trei 
ori le-au luat de acolo, 
de trei ori le-au adus 
înapoi, ^ de... trei săptă
mâni, stau acolo și nu se 
apucă nimeni de lucru.

Păi pînă cînd, „maes
tre"' Banu 1 I Dacă susții 
că ești I.E.L.-ul în per- 
soatuî, apoi dovedește-o. 
Și flit mai urgent.

• ț »• »

Oii gist mar
Cofetăria din centrul 

Petroșahiului. O cumpă
rătoare a solicitat Cîte
va prăjituri la pachet. 
Privindu-le. așezate în 
vitrină, șț-a lins buzele, 
gîndindu-se .. la. gustul 
lor plăcut și aromat. 
Zîmbirid amabil, vînză- 
toarea, o tînără blondină, 
sprintenă a prins „ele
gant" prăjiturile cu de
getele și le-a așezat în 
tava de hârtie! Păcat 1 
Păcat de zîmbetul ama
bil al vînzătoarei. Gus
tul prăjiturilor deveni
se... amar.
. ♦ ' . 1 -I

să
întrețină

au depo-
I.L.L.-ului

Potriviri
li oepotrlilil 
de caracter

. „N-o să mai stau cu 
tine. Nu ne mai potri
vim. Trebuie să ne des
părțim !".

E grav cînd unul din 
soți își exprimă astfel 
de concluzii. '.E foarte 
grav mai ales atunci 
cînd, pînă nu de mult, 
se înțelegeau de mi
nune...

Cum era înainte ?
Serdan Petru, lucrător 

la depozitul de sticlă
rie al I.C.R'.M., Petroșani 
era întâmpinat zilnic în

fața depozitului, după 
orele de muncă, de cre
dincioasa lui soție. Ple
cau împreună. împreună 
intrau la bufetul 5 „Ol
tul" din str. Karl M.arx 
nr. 3. Aici, intr-adevăr 
se... potriveau. Soțul bea 
5 „monopoluri" cu si
rop, soția bea 5 „mono
poluri" cu sirop, dacă 
el bea 7, ea bea 7, el 
fuma, fuma și ea, el o 
înjura, ea îl înjura, el 
o lovea, ea îl lovea, el 
spărgea pahare, ea spăr
gea pahare, el... plîngea, 
ea plîngea. Cînd să ple
ce, el fura pahare, ea 
fura pahare.

De la un timp însă... 
Divergențe, nepotriviri.

Soțul doarme cu capul 
pe masă, soția doarme 
liniștită sub masă, dacă 
el îi ia locul sub masă, 
ea adoarme afară. Dacă 
el se trezește (și. din 
somn și din beție), o 
ceartă că adoarme afa
ră și,., răcește. Și-i re
proșează că nu mai ține 
la el. Și-i zice că nu 
mai stă alături de ea. 
Deci, nu se mai înțe
leg !

Păcat. Ce bine le stă
tea la amândoi!!

Rubrică redactată de
M. CHIOREANU și 
V. TEODORESCU



2 STEAGUL ROȘU

,fD iz<LFda.tie?
După datini, obiceiuri și străbune rinduitli, 
Prima zi a lui april, ar fi zi de păcăleli. 
Primul păcălit din lume, precum

Ce-a mușcat din ionatanul, dat

Tot legenda ne arată, că pentru 
Adam și-a luat transferul, fiind

știți a fost
A«*m, 

de Sva 
di pe răm. 

acest hesifiu, 
evacuat 

din spițiii. 
Anatomic, păcăleala a fost gravă, Intrueit, 
Străbunicului Adam i-ar fi rămas m&ru-n (țit. 
I s-a acordat post-mortem în delictul legendar 
Circumstanțe atenuante, fiindcă n-avea aprozar. 
Data primei păcăleli, e un lucru dificil, 
insă tot legenda spune, c-ar fi fbst i april. 
Să lăsăm în colbul vremii, mitul primei păcăleli 
Și Să „claxonăm" din pană, anumite... „seeoteli". 
La local, aseară, am rămas total uimit;
Cum m-ăm așezat la masă, am și fost sirvit. 
Chemînd ospătarul, revine surpriza, 
M-a dat mat la plată... refuzînd remisa! 
Iheasîndu-și prima, Tache — din conștiință 
N-a dat știre soaței... „c-ar avea ședință'*. 
N-a intrat la bar să deguste... „spumă"

de. 1 (ițLitiLie
Ci a dus acasă, la centimă, suma.
Vă mai spun ceva — ce vă ia auzul —
A venit... „la fix” chiar și autobuzul. 
UlMfi că merge transportu-pe roate, 
Călătorii toți s-au urcat... prin spate 
La meet, fotbaliștii au mers ca pe sfoară
Au bombardat plasa, n-au mai dat... „tn bară" 
Au trecut cu mingea, orice handicap,
l-au dat eu piciorul, dar i-ou dat... „cu cap" I 
Pentru film, mi-a dat un „băiat isteț" 
Un bilet „în plus" cu... jumate preț 
Mi-am găsit îh sală, locu-mi între rinduri, 
Și am stat pe scaun, n-am mai stat... pe gînduri! 
Am intrat Voios, într-o frizerie, 
Ca să-mi radă barba amicul Ilie
M-a avertiiat, atent, la tăiș:
— Iți tai beregata, de-mi mai dai bacșiș! 
Ar mai fi exemple, ejusdem fărihăe 
Har închei scrisoarea, fiindcă nu mai ține... 
Pricepi ori cine, Chiar și un copil, 
£<•< o paeaieaiă de 1 april.

I. CUJBESCU
magazioner

STIATI CA..., s 

LA DEPOZITUL de stat de 
I manuscrise antice Matenadaran din 
țEtevati (R. S. S. Armeană) se păs
trează Ut» calendar miniatural de 
htaiunar. Acesta are 104 foi din 
0Vtgament subțire și cîntăreșie 17 g.

• FRANCEZUL Jacques Meyel, 
cere trăiește în Japonia. a învățat 
să se seufunde în adtncurl, Iar de 
la indienii ioga — să respire adînc. 
EI a obținut recent un rezultat ev 
traordinar — s-a scufundat la o 
adînelme de «o m șl a reușit să ră- 
mînâ acolo timp de 4 minute și 
2 secunde

Ieșite din comun

Qabana Șurianul, construită în apropierea lacului glacial din 
munții Sebeșului, este un loc de popas des frecventat de turiști.

Foto : Alexandru Pali

ȘURIANUL PRIGOANA PAȘA

• IN APROPIEREA barajului 
d* la Assuah (Egipt) Se construiește 
o fabrică de nailon. în loc de ca
talizatori se vor utiliza aici razele 
solare îndreptate spre cazane cu 
ajutorul unor oglinzi. Producția fa
bricii va fi de două ori mâi ief
tină decțt producția obișnuită.

• IN URMA unor statistici 
foafte serioase, revista de speciali
tate „Automate" relatează un re
cord mondial al Belgiei: în această 
țari revine un tOnomat pe kmp și 
la fiecare 279 de locuitori.

• CLIENȚII hotelului „Hamil
ton" din Rotterdam (Olanda) pot 
urmări din camera lor pe un tele- 
vizor tot ce se petrec* 
teiului. In felul acMta 
vizite inoportune.

• JOHN MALNEY din Sydney 
este considerat unul din oamenii cu 
cea mai mare vitalitate din Austra
lia. El are aproape 100 de ani. A 
fost de două ori mușcat de șerpi 
veninoși, dd trei ori călcat de auto
mobil, de patru ori de motocicletă 
și de 7 Ori — răsturnat de bicicletă.

In holul ho
te pot evita

• O GĂINA de rasa Leghorn 
din Peru a ouat un ou de 250 g. 
Este cel mai greu ou de găină cu
noscut pinii acum în lumea întreagă.

Uoul din pensionarii grădinii 
zoologice din Dumbrava Sibiului

Fbto : N. MOLDOVEANU

• PASĂREA kiwi-kiwi trăiește 
în Noua Zeelandă In locuri umede 
și răcoroase. Este o pasăre de 
noapte, fără aripi, cu un cioc lung, 
cu care scormonește in mîl, in cău
tarea viermilor. De două ori pe an, 
ea depune cite un eu lung de circa 
14 cm și cînt&rind cam 750 g, adică 
un sfert din greutatea păsării.

ELEFANȚII FUG DE ȘOARECI
sperie cînd 

ochii de un 
La Grădina

Este știut că multe 
femei st 
dau cli 
șoricel,
zoologică din Frankfurt 
(it.F.G.) s-a constatat 
că și elefanții fug la 
vederea micilor roză
toare. or. 
Gtaim^k, 
grădinii, a

Bttnhard 
directorul 

introdus

șoareci și șobolani in 
cușca pachidermelor. 
La început, elefanții, 
adunați îh grup, OH 
lăsat șoărecii să se a- 
propie de trompele lor. 
Dar, la vederea lor mai 
de aproape, femelele 
s-au pierdut eu firea 
și s-au retras In col
țul cel mai îndepărtat

al cuștii, ha o nouă 
confruntare cu șoarecii 
și șobolanii pe Un te
ren deschis, a dispărut 
și curajul masculilor. 
Mai ales la apariția 
șobolanilor, ei au în
ceput să, tropăie, apoi 
au luat-o Za goană in 
panică.

I 
I 
I
I*I !
I 
I 
I
I I
I 
I
I
i

LA BAGDAD se proiectează con
struirea unul nou turn Babei, înalt 
de 360 m. Conform tradiției, aceas
ta era înălțimea turnului din Bi
blie, construit și distrus cu cîteva 
milenii în urmă și considerat una 
din cele șapte minuni ale lumii.

Noul turn va atrage probabil o 
mulțime de turiști în Irak. Nume
roasele sale etaje vor fi ocupate 
cu instalații de radio și televiziune. 
Pe ultimele două etaje se vor ame- 
haja un resturant și un bar cu cite 
250 locuri fiecare. ,

ZIARUL englez „Daily Mail"'a 
organizat o anchetă interesantă pe 
tema „Care sport este cel mai popu
lar în Marea Britanie T".

S-a dovedit că locul întîi este 
deținut de fotbal •— 55,5 la sută din 
cei anchetați și-au exprimat pre
ferința pentru acesta. Urmează 
apoi boxui — 37,1 la sută, atletis
mul — 29,8 la Șută, tenisul de 
cîmp — 28,9 la sută, crlchetul — 
28,8 la sută etc.

IN APRILIE 1907, bunica unui 
locuitor din Trencin (Cehoslovacia) 
a făcut conserve de compot pentru 
iarnă. Se pare că era o gospodină 
excelentă, căci borcanele nu au 
rezistat numai un an. Unul din ele 
a fost deschis recent și după 60 de 
ani, cireșele s-au conservat perfect.

ȚĂRANUL iugoslav Randel Evici 
și fiul său. Momir, au un poștaș 
propriu și original... o pisică. Momir 
paște vitele pe pantele munților la 
o depărtate de 8 km de casă. Cînd 
tatăl lui vrea să-i comunice ceva, 
el scrie un bilet pe care îl leagă 
de gîtul pisicii șl aceasta pornește 
în mare grabă să-1 ducă. Evici 
primește pe aceeași cale răspunsul.

Lăsăm în urma noastră CA
BANA ȘURIANUL, unde ne-am 
refăcut forțele, după o noapte 
de somn. Drumul ce-1 urmăm 
e o tăietură în pantă ascuți
tă, prin pădurea măreață de 
brazi, ce oferă hrană și ascun-' 
ziș nenumărațllor cocoși și 
găini de munte.

După vreo 20 de minute de 
mers, zarea se lărgește în fața 
noastră, pașii ducîndii-ne prin 
Întinsa și frumoasa poiană cu
noscută sub numele de PO
IANA LUI VULCU, unde mar
garetele Zmălțuie covorul de 
iarbă; un minunat covor flo
rar se-ntinde 
pînă la liziera 
pădurii străjui
tă de indicato
rul, cu semnul 
crucii roșii pe 
fond alb, care 
ne arată calea 
ce avem de urmat spre popa
sul următor — CABANA OAȘA.

Intrăm iarăși în pădurea în
tunecoasă, în care poteca șer
puiește printre brazii deși. Ne 
strecurăm cu greu printre a- 
cele lor dese și aromate.

Urmind sinuoasa potecă, du
pă o oră și jumătate de la 
plecarea din CABANA OAȘA, 
poposim în frumoasa pajiște 
PRIGOANA. Ne odihnim bine 
în acest minunat loc și acu
mulăm forțe pentru etapa ur
mătoare. Contlnuindu-ne dru
meția, intrăm din nou în pădure.

Ajungînd Ia o rariște, admi
răm construcțiile de lemn, in 
care locuiesc muncitorii fores
tieri. ce lucrează la plantați
ile de pomi, pe tare le fac in 
locul copacilor falnici ce au 
fost doborîți, pentru a lua ca
lea fabricilor de cherestea și 
de acolo pe șantierele con
strucțiilor socialiste sau peste, 
mări și țări unde lemnul româ
nesc este mult apreciat Pu- 
tețit din pepinierele aflate în 
aceste loturi, crescuți în rîn- 
duri dese și frumos aliniate,

crează o ambiantă plăcută o- 
dihnei turistului. Din acest 
punct, începe coborîrea. Dru
mul ne poartă Ia vale intr-un 
culoar larg, străjuit de ambele 
părți de păduri lainice, ajun- 
gînd, în fine, în VALEA SE
BEȘULUI, în aval de CABANA 
OAȘA. Urmăm drumul alpin 
ce merge paralel cu Sebeșul 
(in amontele riuiui) pînă in 
punctul în care indicatorul ne 
arată că e timpul să ne despă^sF 
(im de șosea și s-o apucăm pe 
„aleea" străjuită de brazi inalți 
și drepți ca luminarea spre ca
bană, punctul

COLȚUL
TURISTULUI

terminus al dru
meției.

Cabana, si
tuată Ia margi
nea CĂTUNU
LUI OAȘA din 
VALEA FRU
MOASĂ, la al
titudinea de 

1 207 m, avînd capacitatea de 
22 locuri, cu bufet permanent 
(prin grija cabanierei și a so
țului ei Rudi Cernuta, fostul 
maestru de vinătoare de pe 
aceste meleaguri) îșl deschide 
larg ușile in calea vizitatoru
lui obosit după drumul pe care 
l-a parcurs, dar încintat de 
priveliștile minunate ce nu j i 
se vor șterge niciodată din a- 
mintiri.

Seara, stind în bucătăria lu
minată de lămpile de petrol., 
ce pîlpîind desenează pe pe
reți tablouri fantastice, bind 
încet laptele proaspăt muls, 
călduț și spumos, ascultăm de
panarea amintirilor lui baci 
Rudi, despre maestrul Sado- 
veanu care a îndrăgit aceste 
locuri și care prin talentul con
deiului a zugrăvit tablouri mi
nunate, culese din natură și 
din munca harnicilor oameni 
ce și-aU inchirtaț viața acestor 
meleaguri.

Despre cele auzite vă voi 
povesti, dragi cititori, in ziarul 
de sîmbăta viitoare.

EWALD KIM1NICH

ȘTIINȚA • TEHNICA
Fiuorul neutralizează stronțiul

Sttonțlul radioactiv-Bfi 
introdus în organism are 
asupra acestuia a influ
ent* dăunătoare timp de 
27 de ani (perioada de 
dezagregare). Omul de 
știință sovietic V. Knij- 
nikOV a descoperit o 
metodă de reducere a 
nocivității stronțiulul i 
fluorul introdus în or
ganism într-o anumit* 
doză reduce conținutul 
de stronțiu din țesutul 
osos. Această proprieta
te a fluorului se explic* 
prin influența iul activ*

asupra metabolismului. 
Concluziile au fost tra
se după experiențe efec
tuate pe mii de animale 
și studierea a 24 000 de 
persoane. Metoda desco
perit* de Knijnlkov pen
tru combaterea primej
diei stronțiulul este foar
te simpla — este sufi
cient să se Introducă o 
anumită cantitate de 
fluor in apa de băut. Ea 
a fost deja patentat* și 
este apreciată de forurile 
competente ca extrem 
de importanta.

explozie, ci *1 cu ajuto
rul radioundelor.

La o iradiere a con
strucției din beton cu 
unde de 12,2 cm de la 
un generator de 5 kW, 
betonul crapă instanta
neu.

Dacă se iradiază plăci, 
coloane, grinzi, acestea 
se fărimă pur și simplu. 
Blocurile monolitice, mai

masive, zidurile și 
meliile se desfac in 
căți.

Metoda sfărîmBrii 
tonului cu ajutorul
deior radio este indicată 
■nai 
(iile 
late
construcții care nu su
portă vibrații și loviturii

te- 
bu«

be-
un-

ales cînd construc- 
care trebuie demo- 
se află alături de

Lapte care nu se strică

Radioundele distrug betonul
Construcftile din beton, 

cate urmează să fie de
molate, pot fi dărîmate

au numai de o greutate 
atașat* de brațul unei 
macarale sau printr-o

Specialiștii englezi au 
cercetat ce se intimplâ 
cu laptele în condiții de 
igienă excepțională.

Ei au construit o ma
șină specială, in care 
sticlele stnt sterilizate cu 
abur încălzit la 150° C, 
după care ele sînt um-

plute imediat cu lapte 
pasteurizat. Laptele ast
fel îmbuteliat a stat In 
cameră timp de două 
săptămini, fără să se 
strice. Ca să nu-și piar
dă mirosul și gustul, spe
cialiștii au folosit Sticle 
de culoare închisă.
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un băiețel 
sculat mai 
aceea, deși 

S-a îmbrăcat
pornit-o spre

Boteanu Ioan, 
de-o șchioapă s-a 
devreme în ziua 
era Vacanță, 
grijuliu și a 
școală.

In curtea frumos împrej
muită a Școlii generale nr. 5 
din Petrila circa 200 de co
pii, din toate clasele, înar
mați cu greble, sape etc. mun
ceau cu sîrg. Repartizați pe 
grupe ei curățau, sub îndru
marea învățătorilor și profe
sorilor, curtea școlii. Alții a- 
menajău spațiile verzi și ron
durile de flori care vor trans
forma curtea intr-un frumos 
parc. După citeva ore de lu
cru și voie bună, timp în ca
re fiecare participant la mun
ca patriotică și-a dovedit sim
țul gospodăresc, s-a dat În
cetarea activității. Copiii s-au 
adunat în dreptul intrării 
școlii privind mulțumiți la 
radul muncii lor. S-au remar
cat, îndeosebi, elevii claselor 
a Ii-a A și a VI-a B. Din a-

ceste clase merită evldențiați 
colorii Tonciu loan ți Rotaru 

Pompilia din clasa a Vl-a, 
Boteanu Ionel din clasa a 
Il-a, Boantă Nicolae din cla
sa a VlII-a .și mulți alții care 
au dovedit inițiativă și dra
goste de muncă.

...Două autobuze s-au oprit 
n fața Casei de cultură a 

sindicatelor din Petroșani. Din 
ele au coborît o mulțime de 
copii. S-au așezat în rînd, doi 
cite doi și s-au îndreptat spre 
intrarea impunătorului lăcaș 
de cultură. Erau elevii Școlii 
generale nr. 4 din Lupeni.

Potrivit planului de activi
tate întocmit pentru perioada 
vacanței de primăvară, 60 de 
elevi, însoțiți de cadre didac
tice, au pornit intr-o plimba
re prin localitățile Văii Jiu
lui. Scopul urmărit: cunoaș
terea unor obiective culturale 
și industriale, Prima oprire au 
făcut-o la sectorul minier Ba
nița. Ascultînd cu atenție ex
plicațiile minerilor, copiii au

A N Ț A 
luat cunoștință de modul cum 
se exploatează in cariera de 
aici calcarul necesar industriei 
siderurgice. De la Bănița au
tobuzele i-au purtat pe copii 
spre Institutul de mine din 
Petroșani. Cele văzute i-au 
uimit stârnind dorința multo
ra dintre ei 
se numere 
institutului.

Elevii au 
și de cele văzute la Casa de 
cultură a sindicatelor din Pe
troșani, precum și la Casa 
pionierilor din localitate. Vi
zitarea, cu acest prilej, a Fa
bricii de produse lactate și a 
preparației Coroești le-au per
mis să cunoască și cele mai noi 
obiective industriale din Valea 
noastră. Cele văzute, cu pri
lejul acestor vizite, le-au îm
bogățit cunoștințele dobîndite 
în școală, făcîndu-i în același 
timp să-și petreacă în mod 
plăcut șl util zilele de va
canță.

ca, mai tirziu, să 
printre studenții

fost entuziasmați

M. C.

din Lu- 
surprizele 
internării 
spitalului

pumnii. Locatarii scării doresc un 
singur lucru : ca Szocs Bella sâ-și 
dea cît de curînd reprezentația de 
adio.

# Cineva trebuia Maturat,..
Un grup de muncitori 

pe"i ne-au scris despre 
ce li s-au oferit cu ocazia 
la secția contagioase a
din Vulcan. Pentru a fi Internați 
au fost nevoiți să aștepte 8 oră pe 
coridor. Așa a vrut asistenta Pop 
Edita. Li s-a prescris oamenilor să 
consume un anume fel de alimen
te printre care și mere. Dar ia me
rele de unde nu-s. La întrebările 
oamenilor, administratorul spitalu
lui, Dascălu C„ a dat un răspuns 
care te lasă perplex : eă dînsul n-a 
scuturat încă mărul (!î) Șl Că apro
vizionarea cu unele alimente o va 
face cînd va avea drum la Petro
șani. Mărul sau administratorul 
trebuie Oare scuturat ?

• P î I p î I e
„In magazinul din 

lipsesc de mai. mult 
de lampă", ne scrie 
din Cimpu lui Neag.
comei-!, atenție ! In aprovizionarea 
comunei pîlpîie ceva...

satul nostru 
timp sticlele 

Mojoatcă Iile
Tovarăși din

• Fîntînă arteziană la 0 13
Facem cunoscut că o „curiozi

tate," a ieșit la iveală în orașul 
Vulcan : In dreptui blocului D 13, 
din canalizare a răsărit ca din pă- 
mînt o fîntînă arteziană ! Tovarăși 
de la sectorul I.C.O. din 
Astupați neglijența și 
țeava. Sau invers.

® Val de pingele
Asandei Gheorghe, miner din Lu

peni, a colindat multe magazine 
din Lupeni, Vulcan și Petroșani. 
Nu caută piatra filozofală. Caută 
pur și simplu o pereche de cisme 
din cauciuc nr. 45. Și de cînd caută 
cisttie aproape că a rupt o pereche 
de pingele. De l-ar ajuta, pe baci 
Gheorghe, lucrătorii de la O.C.L. 
Produse industriale să nu mai rupă 
încă o pereche de pingele.

Vulcan, 
reparați

Bella
din Pe- 
blocului

Mî' Reprezentațiile lui
In strada Independenței 

troșani, la scara a II-a a 
15, locuiește cetățeanul Szdcs Bella.
In aparență om cuminte și serios. 
Numai cîte o dată (și asta s-a ni
merit să se întîmple mai ales 
noaptea) vine Bella înveselit de 
licori dătătoare de curaj și începe 
să facă tărăboi pe scară, să spargă 
geamuri. In încheierea reprezen
tației își „mingîie" nevasta

41 Mal bine gol
Dărănești. Stația de autobuz. 

15-30 de oameni așteaptă. Poate 
chiar mai mulți. Așteaptă cam de 
multișor. Așa-i obiceiul la trans
portul în comun. Deodată, de Ia Pe
trila Spare un autobuz aproape gol. 
Dar... autobuzul trece fără să o- 
prească. Era cursa Lonea-Petro- 
șani și, vedeți dv., tariful nu pre
vede bilete de 50 bani pentru dis
tanța Dărănești — Piața Victoriei. 
Mai bine circulă gol. O măsură ri
gidă care lovește din plin In finan
țele I.C.O.-ului și în timpul cetățe
nilor.

Francisc VETTRO

(Urinare din pag.

LUPENI

ANINOASA

g Săla Teatrului
stat, ora 19,30: specta
col cu comedia „Aduna
rea femeilor".

Aparatul CENDREX, un mijloc tehnic modern 
determinare a conținutului de cenușă ă cărbunelui 

la Preparația Lupeni

MIECZYSLAW MOCZAR

18,25

20,00
21,00

Expoziție de mărfuri 
cu vTnzare

Cei care au vizitat recent ma
gazinul Alimentara nr. 44 din Vul
can au rămas plăcut surprinși de 
expoziția de mărfuri aranjată pe 
locul descongestionat de lăzile cu 
sticle goale și alte ambalaje păs
trate pînă atunci în incinta unității.

Expoziția prezintă diferite sorti
mente de conserve de carne și peș
te, paste făinoase etc.

C. MARCAU 
corespondent

(Urmare din pag, 1}

metri pătrați de cofraj necesare 
construcției, nu atn cărămidă ca să 
pot face zidurile. Și construcția 
complexului stagnează...*'.

Stroe Vasile, șeful șantierului 
Petrila :

„Intr-adevăr, nu avem materiale, 
cu toate că Cerem continuu. Dar 
nici efective suficiențe nu avem. 
Această situație ne frînează serios 
lucrarea. Nu știm nici noi cum 
ne vom descurca pînă la capăt cu 
acest complex comercial..."

Ciomoș Ștefan, inginer șef al 
Trustului regional de construcții:

„Nu dispunem de material lem
nos, doar dacă primim ceva repar
tiții...1'.

Leșnican Grațian — dirigintele 
lucrării :

„Complexul este deja simțitor In- 
tîrziat. Constructorul are banii și 
proiectele ca să execute lucrarea,

Unde mergem?
1)

de

niori ale aceleiași asocia
ții sportive.

BANIȚA

Cotropirea Poloniei de către hi- 
tleriști a ridicat la luptă împo
triva ocupantului întregul popor 
polonez. Organizîndu-se în cadrul 
Gărzii populare și mai < tirziu al 
Armatei populare, condusă de 
Partidul Muncitoresc Polonez, oa
menii muncii. polonezi au partici
pat cu arma în mină la zdrobirea 
fiarei fasciste. Mișcarea de parti
zani, pe care autorul lucrării — 
actualmente membru al C.C. al 
P.M.U.P., ministru al afacerilor in
terne și președinte al „Uniunii 
luptătorilor pentru libertate și de
mocrație" — o descrie cu căldură 
în cuprinsul cărții, ca unul care a 
participat nemijlocit la ea, este 
prezentată dinamic și emoționant. 
Diversele episoade relatează cu pa
tetism lupta de rezistență a parti
zanilor, care, neprecupețindu-și 
viața, și-au dăruit forțele, în con
dițiile aspre ale războiului de gue
rilă, cauzei eliberării țării lor.

ora 
fică.

Căminul cultural,
10: Brigada științi-

TELEVIZIUNE
1 aprilie

Fotbal: întâlnirea din
tre echipele Progresul /— 
U.T.A.
Pentru cei mici: Ecra
nul cu păpuși : „Bolova
nul buclucaș" de Valen
tin Caragea. Prezintă 
Teatrul de păpuși din 
Galați.
Pentru tineretul școlar: 
Pe cărările vacanței. 
Publicitate.
Telejurnalul de seară. 
Buletinul meteorologic.

18,50
19,00
19,20
19,23 Față-n față: Cetățeni și 

edili.
Tele-enciclopedia.
Să rîdem cu Stan și 
Bran,
Filmul serial: „Sfîntul".
Invitație la bal.
Telesport.
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

21,20
22,10
23,00
23,10
23,20

6,10 Concert de dimi- 
RADIOJURNAL. Suma- 

Buletin meteo-rutler; 
fanfara; 7,30 Muzică

7,45 Mîndru-i jocul pe la

<0 Stadionul Minerul 
ora 9,15 : rugbi; intîlnire 
In cadrul campionatului 
de categoria B dintre 
Minerul — Vulturii Ti
mișoara. Ora 11, fotbal 
categoria B : Minerul Lu- 
peni — C.S.M. Sibiu.

LONEA
g Arena sportivă, ora 

13: intîlnire de fotbal, 
in Cadrul campionatului 
regional, Intre echipele 
Minerul Vulcan — Mi
nerul Ghelar (intrucit
terenul din Vulcan este 
suspendat 
tape).

dar nu-și dă interesul să desfă
șoare fntr-un ritm susținut lucră
rile la acest obiectiv; uneori re
trage efectivele pentru a le repar-, 
tiza la blocuri. Beneficiarii com
plexului : O. C. L. Alimentara, 
T.A.P.L., Cooperativa „Jiul", cît și 
O.O.V.L.F. așteaptă cu multă ne
răbdare unitățile respective".

...Părerile exprimate, situația de 
pe teren, arată clar că construc
ția importantului complex comer
cial de la Petrila este neglijată, 
socotită ca un mărunțiș în planul 
lor de apartamente, ătît de tova
rășii din Petrila cît și de conduce
rea Grupului II construcții Petro
șani.

Constructorii din Valea Jiului au 
mai ridicat complexe comerciale 
la Lupeni și Petroșani. Știu bine 
cîtă muncă este cu ele (cele ridicate 
pînă acum, au fost fiecare tărăgă
nate încă cîte un an peste terme
nul planificat Pentru aceasta au 
încasat la timp... reproșurile ce li 
se cuveneau). Totuși, nu dau aten
ție complexului comercial din Pe
trila, îl construiesc într-un ritm a- 
semănător cu... mersul melcului. 
Beneficiarii sînt deja sceptici în 
privința respectării termenelor de 
punere a complexului în funcțiune 
—- văzînd încetineala cu care se 
desfășoară construcția.

A trecut deja un sfert din acest 
an. Tovarăși constructori ! Schim
bați în așa fel mersul construcției 
obiectivului comercial din Petrila 
îhcît scepticismul beneficiarului să 
se schimbe cît mai curînd îh opti
mism.

2 aprilie

PROGRAMUL I : 6,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 
neață; 7,00 
rul presei.
7,18 Cîntă 
ușoară;
noi; 8,00 CLUBUL VOIOȘIEI; 8,30 
Mugurel de cîntec românesc; 8,4S 
E primăvară — muzică ușoară; 
9,15 Muzică populară; 9,30 TRAN
SMITEM PENTRU SATE; 10,10 
Muzică ușoară; 10,30 Ascultătorii 
ne cer... (muzică de opefă); 10,45 
Piese vocale și instrumentale de 
Grieg; 11,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
11,03 Radio atlas; 11,15 Concert fol
cloric; 11,45 La microfon. Trio Gri- 
goriu; 12,00 DE TOATE PENTRU 
TOȚI; 13,00 RADIOJURNAL. Bu- 
letin meteorologic; 13,13 ESTRADA 
DUMINICALA; 14,15 Programul or
chestrei de muzică populară a Ra- 
dioteleviziunii; 14,40 Muzică ușoară; 
15,00 Pe aripile 
In lumea operei 
land șl Octav
SPORT ȘI MUZICA;
TRU SCURT. Premiera „Și dacă-l 
minciună î". Adaptare radiofonică 
după piesa lui Ionel Hrlstea; 18,58 
Varietăți muzicale; 19,30 Progra
mul orchestrei de estradă a Radio- 
televiziunii. Soliști : Ana Lăcătușii 
și Rudolf Gortes; 20,00 RADIO
JURNAL. Sport; 20,15 Intîlnire cu 
melodia populară și interpretul 
preferat; 20,45 Cîntă Puica Igiro- 
șanu și Jean Jacyues Debout; 21,00 
Două inimi intr-un dans; 22,00 RA
DIOJURNAL. Sport. Buletin me
teorologic; 22,25 Nemuritoarea can- 
țonetă,- 22,40 De la vals, la madi- 
son; 23,52 BULETIN DE ȘTIRI.

melodiilor; 15.11 
cu Joan Sutther- 
Enigărescu; 15,30 

18,30 TEA-

LOTO
Rezultatele tragerii Loto Central 

din 31
13 87
Fond

martie 1967 :
37 33 66 68 64 51 26 10 6 85. 
de preinii: 1 147 880 lei.

I. R. E. H. Deva 
Secția rețele Valea Jiului Petroșaoi

pe două e-

Pe arena sportivă, ora 
9,30 : fotbal juniori (cam
pionat regional) Minerul 
Aninoasa — Parîngul 
Lonea; la ora 11, vor e- 
volua echipele de se-

CÎMPU LUI NEAG
căminului cui-
12: spectacol 
de către for*

• Sala 
tural, ora 
prezentat
mâții le artistice ala Că
minului cultural din Jieț.

Aduce la cunoțtinia abonafilor de energie 
electrics din orașul Petroșani că eventualele în*1 
treruperl de curent electric se pot comunica la 
următoarele numere de telefon:
— pentru cartierul Aeroport ia tel. 1850
— pentru restul orașului Petroșani la tel. 1843.
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LUCRĂRILE SESIUNII UNIUNII 
INTERPARLAMENTARE

în diferitele sisteme 
Luînd cuvîntul, de- 
prof. dr. Tudor Dră- 

necesitatea ca pentru

în Constituția Republicii Socialiste 
România.

In Comisia pentu studiul proble
melor culturale a luat cuvîntul 
conf. univ. Constantin Stătescu. El 
a vorbit despre importanța pe care 
Marea Adunare Națională și guver
nul român o acordă dezvoltării 
științei și despre eforturile desfă
șurate în acest domeniu de statul 
nostru.

★

încetarea din viață 
a mareșalului 
Rodion Malinovski, 
ministrul apărării 
al U. R. S. S.

PREZENTE ROMÂNEȘTI

Intervențiile delegaților români
PALMA DEL MAJORCA 31 (A- 

gerpres). — In Comisia pentru stu
diul problemelor parlamentare și 
juridice, întrunită în cadrul sesiu
nii de primăvară a Uniunii inter
parlamentare de la Palma del Ma
jorca, a fost examinată problema 
mijloacelor de asigurare a respec
tării constituției și a drepturilor pe 
care ea le garantează cetățenilor și 
colectivităților 
social-politice. 
legatul român, 
ganu, a arătat
exercitarea drepturilor fundamenta
le să se creeze cetățenilor condi
țiile economice adecvate. Liberta
tea învățămîntului — de pildă — 
nu înseamnă nimic pentru cei lip
siți de resursele necesare pentru a 
plăti taxe școlare, după cum drep
tul la muncă nu poate fi o reali
tate dacă societatea nu poate ga
ranta tuturor cetățenilor un loc de 
muncă, pe măsura pregătirii și ca
pacității, Delegatul român a vorbit 
de asemenea, despre necesitatea 
eforturilor din partea statului pen
tru asigurarea materială a oameni
lor în caz de boală și bătrînețe, 
precum și pentru crearea unui sis
tem eficient de asistentă medicală 
și socială. In încheiere, el a înfă
țișat experiența țării noastre 
problema garantării materiale 
drepturilor și libertăților

Vineri, Ia Palma del Majorca s-au 
încheiat lucrările comisiilor 
interparlamentare, care au 
proiectele și documentele 
cea de-a 56-a conferință a

septembrie anul

in 
a 

înscrise

• BUDAPESTA. In cursul 
vizitei sale în R. P. Ungară, 
Otto Winzer, ministrul aface
rilor externe al R. D, Germa
ne, a avut convorbiri cu Janos 
Peter, ministrul de externe, și 
Gyula Kațlai, președintele gu
vernului revoluționar muncito- 
resc-țărănesc ungar. Cele două 
părți au făcut un schimb de 
păreri privind posibilitățile 
dezvoltării relațiilor dintre cele 
două țări, probleme ale secu
rității europene, precum și pro
bleme actuale ale situației in
ternaționale.

Otto Winzer s-a înapoiat în 
patrie.

• BELGRAD. Un cutremur 
de pămînt, al cărui epicentru 
s-a aflat la 150 km la sud de 
Belgrad, a fost înregistrat joi 
de aparatele Stației seismice a 
capitalei iugoslave. Intensitatea 
sa a fost de gradul patru la 
epicentru și de gradul 
Belgrad. Nu au fost 
pagube materiale.

Un alt cutremur s-a 
în aceeași zi la Vrniacika Ba
nta, 
biei. 
fost

trei la 
cauzate

produs

localitate din sudul Ser- 
aIntensitatea acestuia 

de gradul patru.

WASHINGTON. Șeful pu- 
executive a insulelor 

■ Ryukyu, Seiho Matsuoka, a 
cerut președintelui Johnson ca 
Okinawa să revină sub juris
dicție japoneză. „Cei 970 000 
de locuitori ai insulelor, Ryu
kyu a arătat Matsuoka, doresc 
pace și conducători autohtoni".

terii

• XIENG OUANG. Unitățile 
. militare patriotice și populația 

regiunilor <Jin Laosul de jos 
și mijlociu au doborît 15 a- 
vioane americane și au avariat 
numeroase altele în perioada 
dintre 28 ianuarie și 11 mar
tie a. c., anunță postul de ra
dio Patel Lao. Se menționea
ză, de asemenea, că agresorii 
americani și saigonezi 
mis trupe pentru a 
serie de localități și 
din regiunile amintite, 
șt un mare număr de
care, in perioada menționată, 
au întreprins 1 200 de zboruri 
lansind o mare cantitate de 
bombe.

au tri- 
ataca o 

puncte 
precum 
avioane

Uniunii 
pregătit 
pentru 

Uniunii,

2 aprilie va a- 
100-a sesiune a 

interparlamen-

ce va avea loc în 
acesta la Moscova.

In zilele de 1 și 
vea loc cea de-a 
Consiliului Uniunii
tare. Ea va examina proiectele re
zoluțiilor elaborate de comisii și le 
va sancționa 
prezentate la 
Sesiunea va 
nea, o serie 
de grupările 
nale.

definitiv pentru a fi 
viitoarea conferință, 

examina, de aseme- 
de probleme ridicate 
parlamentare națio-

MOSCOVA 31 (Agerpres). — 
TASS transmite: Comitetul Central 
al P.C.U.S., Prezidiul Sovietului Su
prem al U.R.S.S. și Consiliul de 
Miniștri au anunțat cu adîncă du
rere încetarea din viață a mare
șalului Rodion Malinovski, ministrul 
apărării al U.R.S.S.

Moartea a survenit la 31 martie, 
în urma unei lungi și grele boli. 
Mareșalul Malinovski avea 69 de 
ani.

In comunicatul dat publicității se 
arată că Rodion Malinovski, mem
bru al C.C. al P.C.U.S., deputat în 
Sovietul Suprem al U.R.S.S., de două 
ori Erou al Uniunii Sovietice, a 
fost un „om de stat de seamă, unul 
din făuritorii activi ai forțelor ar
mate ale U.R.S.S., un eminent con
ducător de oști sovietic".

Rodion Malinovski va fi înmor- 
mîntat în Piața Roșie din Moscova, 
în față zidului Kremlinului. Pentru 
organizarea funeraliilor a fost con
stituită o comisie guvernamentală 
prezidată de Alexei Kosîghin, pre
ședintele Consiliului de Miniștri ai 
U.R.S.S.

TALLIN 31 (Agerpres). — 
Orchestra simfonică a Filar
monicii de Stat „George E- 
nescu" din București, aflată 
actualmente intr-un turneu în 
U.R.S.S., a oferit joi seara iu
bitorilor de muzică din Tallin 
un concert, care s-a bucurat 
de un deosebit succes. „In 
mod special a fost interesan
tă audierea lucrărilor compo
zitorilor români" — a decla
rat unui corespondent al a- 
genției TASS dirijorul esto- 
nian Eri Kias, care a mențio
nat mai ales „Mișcarea sim
fonică", de Liviu Glodeanu, 
prezentată iii cadrul concer
tului, Dirijorul Orchestrei sim
fonice a Radiodifuziunii esto- 
niene Roman Matsov a rele
vat, la rîndul său, calitățile 
interpretative ale membrilor 
orchestrei simfonice românești.

PARIS 31. — Coresponden 
tul Agerpres Al. Gheorghiu, 
transmite : Expoziția sculptoru
lui român Gh. Apostu, deschi
să la galeriile Cazenave din 
Paris, se bucură de aprecieri 
favorabile din partea publicu
lui. Numeroși critici de artă, 
artiști plastici, apreciază lucră
rile sale. Directoarea galeriilor, 
Raymonde Cazenave, a oferit 
un cocteil cu prilejul prezen
tării catalogului expoziției re
dactate de cunoscutul critic de 
artă, Denys Chevalier. Au luat 
parte artiști plastici, cunoșcuți 
critici de artă parizieni, ziariști; 
Au fost, de asemenea, prezențî 
reprezentanți ai Ambasadei 
Republicii Socialiste România 
la Paris.
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Cronica evenimentelor internaționale

în Guatemala se prelungește 
starea de urgență

Guvernul de la Ciudad de Gua
temala a prelungit joi cu încă 30 
de zile starea de urgență în țară, 
care urma să ia sfîrșit la 1 aprilie. 
Pentru a justifica această măsură, 
într-un comunicat al guvernului se 
arată că un control strict din par
tea guvernului și reștrîngerea li
bertăților ar fi dus chipurile la 
„rezultate mulțumitoare în resta
bilirea liniștii și ordinei". Noua 
măsură antidemocratică este o 
consecință a situației politice com
plexe din Guatemala și a dificul
tăților în care se găsește președin
tele Montenegro. Cu toate că s-a 
bucurat de simpatia maselor popu
lare din timpul alegerilor prezi
dențiale datorită programului său
care prevedea unele reforme, Mon- fringe însă rezistența forțelor de- 
tenegro nu putea să-și preia func- mocratice din această țară, 
țiile fără consimțămîntul militari
lor. Președintele Guatemalei se

află în prezent în fața unor pre
siuni crescînde atît din partea ma
selor populare, ale căror revendi
cări nu le-a satisfăcut, cît și din 
partea cercurilor militare de 
dreapta. In întreaga țară au loc 
puternice mișcări țărănești, și de 
partizani care luptă pentru o ade
vărată reformă agrară, respectarea 
libertăților democratice și împo
triva penetrației capitalului străin. 
In acțiunile lor, împotriva așa-zise- 
lor mișcări subversive forțele .de 
extremă-dreaptă, scria ziarul „El 
Clarin", „sînt sprijinite și alimen
tate cu dolari".

Starea de urgență, care a deve
nit un fenomen cronic în ultimii 
ani în Guatemala, nu poate în-

Nicolae CREȚU

Vizita lui Humphrey la Roma
ROMA 31 (Agerpres). — Vice

președintele S.U.A., Hubert Hump
hrey, care a sosit vineri 
cea de-a patra etapă a 
său într-o serie de state 
pene, a avut întrevederi 
dintele Consiliului de Miniștri 
Italiei, Aldo Moro, și cu ministrul 
de externe italian, Amintore Fan- 
fani. Humphrey a fost, de aseme
nea, primit de președintele Italiei, 
Giuseppe Saragat. In cursul con
vorbirilor au fost abordate proble
me privind situația din sînul 
N.A.T.O., războiul din Vietnam, tra
tativele „Rundei Kennedy", relațiile 
Est-Vest.

încă de la sosirea la Roma a vi-

la Roma, 
turneului 

vest-euro- 
cu preșe- 

al

Greva minerilor 
din Asturia

MADRID 31 (Agerpres). — Pes
te 6 000 de mineri din Asturia au 
declarat grevă în semn de protest 
împotriva condițiilor grele de mun
că și a lipsei celor mai elemen
tare norme de securitate a muncii. 
Greva a fost declarată în urma ac
cidentului care a avut loc la mina 
Riosa, în care și-au găsit moartea 
patru mineri.

Evoluția crizei 
din Qrecia

ATENA 31. — Corespondentul A- 
gerpres, C. Alexandroaie, transmi
te : Regele Greciei, Constantin, a 
început vineri consultări în vede
rea soluționării crizei guvernamen
tale survenite joi seara prin demi
sia guvernului de tranziție condus 
de premierul Paraskevopoulos. Pri
mul a fost primit D. Papaspyru, pre
ședintele Parlamentului. Acesta a 
informat asupra posibilităților exis
tente în vederea formării unui nou

de guvern

guvern care să se bucure de o n t- 
joritate parlamentară în actuala 
configurație a reprezentării parti
delor politice în Parlament. Au 
fost primiți apoi, în mod succesiv, 
G. Papandreu, liderul partidului 
Uniunea de centru, P. Kanelopoulps, 
liderul E.R.E., S. Stephanopoulos, 
liderul Partidului Centrului Liberal- 
Democratic J. Passalidis, liderul 
E.D.A., și Spiros Markezinis, , lide
rul Partidului Progresist._____ 4

Forțele britanice staționate la Aden 
în stare de alarmă

ADEN »"1 (Agerpres). — Cores
pondenții agențiilor occidentale de 
presă au transmis vineri seara că 
forțele britanice, evaluate la 2 500 
de soldați, staționate la Aden, au 
fost puse în stare de alarmă, pen
tru a reprima acțiunile populației 
cu prilejul vizitei misiunii speciale

a O.N-.U. Un purtător de cuvînj ad 
Comandamentului militar britanic a 
precizat că trupele au primiUț. in
strucțiuni să deschidă imediat focul 
„pentru a preveni și dispersa e- 
ventuale demonstrații". Deschiderea 
focului a fost lăȘată la latitudi&ăa 
comandamentului trupelor britanice,

„Paradoxurile păciiu
O carte despre N.A.T.O. a fostului general 

de aviație francez, Pierre Gallois

cepreședintelui S.U.A., au avut loc 
numeroase manifestații de protest. 
O demonstrație de protest a avut 
loc și la Napoli, în fața sediului 
consulatului american.

PARIS 31 (Agerpres). — In ca
pitala Franței a apărut cartea fos
tului general de aviație francez 
Pierre Gallois : „Paradoxurile pă
cii", în care N.A.T.O. este prezen
tat ca un mijloc de subordonare a 
Europei față de politica S.U.A. 
Anunțînd această apariție, ziarul 
„New York Herald Tribune" face

SIERRA LEONE

FREETOWN 31 (Agerpres). — 
Președintele Consiliului național al 
reformei (C.N.R.) din Sierra Leone. 
Juxon Smith, a anunțat în cadrul 
unei conferințe de presă că au fost 
stabilite responsabilitățile ce revin 
membrilor C.N.R., creat după pre
luarea puterii de către militari 
Juxon Smith deține și funcția de 
comandant al forțelor armate din 
Sierra Leone, controlează organele 
securității de stat și ale poliției și 
preia controlul asupra activității 
ministerelor de finanțe, afacerilor 
interne, apărării și justiției. Wil
liam Leigh, vicepreședinte al 
C.N.R., va coordona activitatea Mi
nisterului ■ de Externe; maiorul 
Charles Blake va conduce activi-

tatea ministerelor comerțului, in
dustriei și agriculturii. Celelalte 
ministere vor fi conduse de ofițeri 
superiori, membri ai Consiliului 
național al reformei.

Noua conducere militară din 
Sierra Leone, a declarat Juxon 
Smith, va institui un Consiliu con
sultativ civil, care să sprijine auto
ritățile militare în conducerea sta
tului. Membrii acestui consiliu au 
fost deja numiți și urmează să se 
întrunească în următoarele zile.

Referindu-se Ia situația din Sier
ra Leone, agențiile de presă rela
tează că la Freetown și în cele
lalte regiuni ale țării domnește cal
mul. dar că autoritățile militare 
continuă să mențină în vigoare le
gea marțială.

observația că ea a fost scoasă de 
sub tipar tocmai în timpul vizitei 
vicepreședintelui Humphrey, .și in 
momentul în care „N.A.T.O. este 
descumpănit în urma retragerii 
sale forțate din Franța".

Cartea prezintă N.A.T.O. că pe 
un „agent de vînzare" al indus-Y 
triașilor de armament americani. 
Generalul Gallois arată că în ul
timii patru ani comenzile țărilor 
vest-europene de armament ame
rican s-au ridicat la suma de nouâL 
miliarde dolari, si că, încetul cu 
încetul, S.U.A. au silit pe aliații lor 
europeni să semneze cecul pentru 
întreținerea trupelor americane pe 
continent.

Marea Britanie, arată în continua
re Gallois, a avut cel mai mult de 
suferit de pe urma concurenței a- 
mericane în domeniul armamente-.' 
lor. Majoritatea proiectelor brita
nice în sectorul armamentelor au 
fost abandonate pe parcurs și mi
lioane de lire sterline, care au fost 
cheltuite deja pentru ele, s-au pier
dut. A fost nevoie de fermitatea 
guvernului francez, se afirmă în 
carte, pentru a opri Londra să re
nunțe la proiectul „Concorde" (pro
iectul de construire în comun, de 
către Anglia și Franța, a unui a- 
vion supersonic pentru pasageri).

„Din punct de vedere politic și 
social, arată generalul Gaîlois, po
litica americană duce Europa occi
dentală la subdezvoltare".
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