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• Vicepreședintele S.U.A. a 
sosit Ia Paris

O Comunicatul reuniunii* ce
lor cinci țări africane de la 
Cairo
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• Franța se opune categoric 
intrării Angliei în Piața co
mună

• Gravă criză economică 
în Columbia

Sosiiea în Preocupare centrală

ta invitația Comitetului Central al Partidului Comunist Român, vineri la amiază a sosit în Capitală o delegație a Partidului Comunist Francez; alcătuită din tovarășii

Etienne Fajon, membru al Biroului Politic al C.C. al P. C. Francez, director al ziarului ’’ și Jacques Denis, al P. C. Francez.
a forestierilor„1' Humanite' 

membru al C.C.
(Agerpres)

Tovarășul Nicolae Geaușescu 
delegația Partidului C_ _ _Comunist

a primit 
Francez

VALORIFICAREA SUPERIOARA 
A MASEI LEMNOASE

Român, a avut o tovarășii Etienne al Biroului Poli- C. Francez, direc- Humanite", și alto-

Vineri după-amiază, tovarășu. Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist întrevedere cu Fajon, membru tic al C.C. al P. tor al ziaruluiJacques Denis, membru al C.C. P. C. Francez.ta întrevedere au participat varășii Paul Niculescu-Mizil, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al G.C. al P.C.R., Leonte Răutu, membru al Comitetului Executiv, secretar a) C.G. al P.C.R., Manea Măhescu, membru supleant < al Comitetului

al CC. al P.CR., 
membru al CC.

Executiv, secretar și Gbizela Vass, al P C.R.. Cu acest prilej atmosferă caldă, schimb de păreri de interes comun partide, probleme- actuale ale” mișcării comuniste și muncitorești și* ale situației internaționale.

Ing. ANUfORJ CONSTANTIN, inginer șef al 1. F. Petroșani
a avut loc, într-o tovărășească, un privind probleme pentru cele* două

Una din principalele sarcini care stau în etapa actuală în fața colectivului întreprinderii Forestiere Petroșani o constituie gospodărirea rațională a fondului forestier, valorificarea superioară și complexă a masei lemnoase. Dato- ' rită preocupării continue, în între-
Ca mina Paro- 
șeni se apropie 
de sfîrșit con
strucția unui 
nou obiectiv — 
silozul de ciment 
Foto :

Moldoveanu

Unde mergem
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mate a . Casei 
din Petroșani, 
Festivalul mo- 

1967.

• Sala 
de cultură 
ora 19,30 : 
dei

• Clubul muncitoresc 
din Vulcan, 
reuniune

• Sala 
stat din 
ora 17 și
„Io, Mlrcea 
piesă istorică în 
de Dan Tărchilă.

ora 19:.
tovărășească, 

Teatrului de
Petroșani, la 

la ora 19,30 : 
Voievod", 

3 acte

M I I N
LONEA .

• Arena sportivă, ora 
meci de rugbi divi

zia A, Știința Petroșani 
— Gloria București. Ora 
11, meci de fotbal în 
cadrul campionatului re
gional dintre Parfngul 
Lonea și Minerul Vulcan.

£

PETRU A
• Arena de sport.
: meci de fotbal 

cadrul campionatului
gional între Știința 
troșani — Dacia Orăștie.

ara 
în 

re- 
Pe-

PETROȘANI
• Sala mică a Casei 

de cultură dimineață de

AVANCRONICĂ MUZICALĂ

Un eveniment artistic așteptat 
cu legitimă ardoare

RECITAL ION VOICEDupă răsunătorul succes obținut cu ocazia recent tist al miului ra un
concertelor prezentate la Liverpool, Ion Voicu. Ar poporului, Laureat al pre- de stat, va susține luni sea- recital pe scena Casei de

cultură din Petroșani. Violonist de faimă mondială, supranumit „Paganini, al României", Ion .Vpicu. născut la București în anul 1925, a dovedit, încă din copilărie, o precocitate muzicală remarcabilă.

basme — „Intilnire 
Ion Creangă".

■ • Teatrul de 
„Valea Jiului", ora 19,30:
„Adunarea femeilor", co
medie în 3 acte după 
Aristofan și Robert 
Merle.

stat

clu- 
ora 
un

ANINOASA
• Sala de șah a 

bului muncitoresc, 
10:. se organizează
simultan cu participarea 
candidatului de maestru 
Lazăr Iosif ri<n Petro
șani.

• Biblioteca clubului 
muncitoresc, ora 10; dl- 
minaață de poezii — „A- 
mintiri despre tehiti"

VULCAN
• Biblioteca clubului 

muncitoresc, ora 10: di
mineață de basm. Se pre
zintă volumul „Povești 
și povestiri" de Elin 
Pelin.

LUPENI
• Stadionul „Mine

rul", ora 11 : meci de 
fotbal, campionat cate
goria B, între Mineral 
Lupeni — Gaz metan 
Mediaș.

o bogată activi- atît în țară cîtGeorge Enescu și

vîrsta de 16 ani, cînd a terminat conservatorul, a fost angajat ca solist al orchestrei simfonice a Radiodifuziunii și s-a impus atenției publicului prin interpretarea Concertului în re major de Paganini.Din 1945 Ion Voicu este solist al Filarmonicii de stat „George Enescu", desfâșurînd tate concertistică și în străinătate.Discipol al luiDavid Oistrah, Ion Voicu și-a însu- ■șit o măiestrie desăvîrșită. o virtuozitate și o’ tehnică excelentă, ceea ce i-a permis să abordeze cu ușurință diferitele stiluri muzicale : de la Bach la CeaikoVski, de la Brahms la Cbausson și Lalo. Cu al său Stradivarius, Ion Voicu s-a impus în lumea muzicală din Europa și America de Nord ca unul din primii violoniști ai zilelor noastre. Presa din diferite țări în care a concertat, făcîndu-se exponenta entuziasmului public, i-a dedicat violonistului român elogioase aprecieri : „unul din cei mai mari virtuozi ai timpului nostru". „Ion Voicu a demonstrat r-ă este un geniu al viorii", „un virtuos fantastic", „un artist al viorii fără precedent", ..succes triumfal" cu ocazia interpretării concertului de Brahms , „imens succes" după interpretarea concer-
Maria Octavia TREISTAR

(Continuare în pag. a 3-a)

prinderea noastră, s-a înregistrat an de an o creștere considerabilă a indicelui de utilizare a masei lemnoase : astfel, în anul 1966, s-a realizat un indice de 69.41 la sută, iar pe cele două luni ale anului în curs un indice de 72,3 la sută.La lemnul rotund de fag, indicele planificat pe primele două luni ale anului a fost depășit cu 3,28 Ia sută la bușteni de gater și cu 4,32 la sută la bușteni de furnire, iar la sortimentul celuloză fag — destinat exportului — s-a reușit să se livreze, pe cele două luni, cu 37 mc mai mult decît a fost planificat. De asemenea, rezultate bune pe linia valorificării superioare s-au obținut și la cherestea de fag si răși- noase,. unde indicele de calitate a fost realizat în proporție de 123,8 la sută si respectiv 104 la sută. Numărul sortimentelor ajungînd ca în anul prinderea să producă sortimente.Aceste realizări au datorită unei 'mai bune organizări a procesului de producție, pornind de la punerea în valqare a masei lemnoase, «ntinuînd cu o Exploatare rațională și sortarea corespun-

104 laa crescut; 1967 între- si livreze 28fost posibile

Wears a produselor în depozitele

♦ sintermediare și finale și pînă la livrarea produselor către beneficiari. Un aport deosebit de important în valorificarea superioară a masei lemnoase l-a adus construirea unor drumuri auto, în bazinele înfundate și greu accesibile cum sînt cele din bazinele Jieț, Polatiște, Bilugu, Cîmpul Mielului, Gîrbovu etc., drumuri care la sfîrșitul anului 1966 totalizau 146 km. Ele au permis scoaterea lemnului sub formă rotundă într-un procent mult mai mare față de vechile mijloace de scos (plutire, tras cu vitele etc.) ceea ce a creat posibilitatea unei sortări mai judicioase a materialului lemnos. De a- semenea, prin construirea rețelei de drumuri s-a înlesnit accesul mecanismelor în parchete, ceea ce a condus la mecanizarea operațiunilor grele, de fasonat și adunatul lemnului, iar prin înlocuirea fasonatului manual cu fasonatul mecanic. a scosului prin corhănire liberă si trasului cu vitele prin folosirea funicularelor pasagere și tractoarelor rutiere s-au evitat deprecierile de material lemnos, redu- cîndu-se considerabil pierderile de exploatare.Din cele arătate reiese că s-au obținut rezultate pozitive pe linia' valorificării superioare a masei lemnoase. Aceasta nu înseamnă însă că au fost epuizate toate rezervele și că s-a făcut totul în domeniul valorificării. In acest sens, colectivul de conducere al întreprinderii noastre a stabilit măsurile cele mai eficiente care să conducă și în acest: an la creșterea indicelui de utilizate. Astfel, Se vor introduce dtilaje și mecahisme la toate fazele de lucru. în funcție^de confi- gtărâțiă terinului, ufmărindu-se u- tilizarea lor la parametri planificați.
(Continuate în pag. a 3-a)
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Ceasul... rău

Petroșani. Intr-o 
a constatat că

lut rufele murdare. Dar ghi
nion. Administrația clădirilor 
nu s-a ținut de cuvînt. „Au 
lipsit cărbunii" — a motivat 
ea. Ca să se compenseze a, dat 
apă caldă în altă zi dar... di
mineața. Dimineața majorita
tea locatarilor (soț și soție) 
sînt la serviciu. Aceștia ce 
fac ? Nu mai spală ? Sau aș
teaptă... pînă se spală, ca-n 
familie la I.L.L., rufele mur
dare de la administrația clă
dirilor străzii Constructorul 
din Petroșani.

N-a rezistat ten- , 
nevoia să-l Ah, cînfarul!

Fiecare om are cite <o pa
siune. Nici Stanciu Constan
tin n-a făcut excepție de la 
regulă. Și el avea pasiunea 
lui. Ii plăceau ceasurile. Mai 
ales... ale altora. De curînd 
i-a căzut cu tronc ceasul de 
mină al lui Marghitoiu Ioan, 
vecin de pat. Locuiau împreună 
la căminul T.R.C.H., cartierul 
Livezeni — 
după-amiază
ceasul nu se afla pe mina stă- 
pînului său. 
tației. A simțit 
vadă. Zis și făcut. A forțat
încuietoarea valizei lui Mar- 
ghitoiu și i-a luat ceasul. Pen
tru că alături de el a găsit și 
300 de lei, i-a „împrumutat" 
și pe aceștia.

Obiectul pasiunii sale l-a 
dus la tribunal. A fost con
damnat la patru luni închi
soare corecțională și 1 610 lei 
despăgubiri civile. Acum are 
destule ceasuri (ore) să medi
teze la fapta sa. Vorba bittî- 
nească: „așa-i dacă nimerești 
ceasul... rău".

Să se spele 
în familie

spune, că e mai bine

«

ca 
în

Se 
rufele murdare să se spele 
familie. De acord. Dar ce fac 
locatarii străzii Constructorul 
din Petroșani ? Unde 
spele rufele ? Că apă 
Nu că s-ar fi terminat 
vele. Nu. Dar apa caldă 
la ore nepotrivite. De 
rufele rămîn nespălate.

In ziuă de 3 aprilie
spre exemplu, s-a hotărît să 
se dea apă caldă între orele 
26—17,30. Locatarii și-au mu-

să-și

rever
se dă 
aceea

a. c„

Unitatea „Lacto-bar" din lo- 
calitate, după instalarea 
noul local, este una 
cele mai frecventate 
comerciale. Aici poți 
servi o supă sau un 
mămăliguță cu lapte sau o sa
lată de beuf. Nu vom vorbi 
aici- despre felul cum este ser
vit clientul, de lunga aștep
tare la care aceștia sînt con
damnați I Toate ar fi, cum ar 
ți... pînă la salată. Nu, nu vS 
speriați, si salata e bună la 
gust, nealterată, are tot 
de mulți 
carne ca

. puțină.
In loc 

prevăzut, 
12S gr. 
ștatat și...

Scuza bufetierei este mai 
mult sau mai puțin plauzi
bilă. „Cîntarul e defect", cau
tă ea să se dezvinovățească.

Dar banii ? Banii sînt cîș- 
tigați prin muncă, nu prin... 
greșeli de cintar !Rubrică redactată de

în 
dintre 

unități 
oricînd 

iaurt, o

atît 
cartofi și de puțină 
și înainte, dar... e

200 gr. cît este 
servește doar... 

con

de
se

Precis. Lucru
cintărit.

M. CHIOREANU și 
V. TEODORESCU



STEAGUL ROȘU

Stridențe
Intr-o zi, ne-avînd ce face, 
Mă îndrept spre cinema. 
Filmul bun, îmi zic, imi place, 
Are temă dragostea. 
Iau bilet. In holul mare, 
Intr-un colț m-așez discret. 
Dar privind, la întîmplare, 
Ochii-mi dau peste-un „buchet". 
Cuplul, un băiat și-o fată, 
Povestind nestingheriți, 
In discuția-ogltata 
Nu observă că-s priviți. 
Ffir-să vreau, aud fragmente 
Șl rămtn înmărmurit: 
„Mlo caro", „far niente", *
„Nici azi noapte n-am dormit". 
„Dar ce ? par-că mi-e mai bine ?!... 
Ieri, la Mimi-am tras un jours" 
„Mol parol" ! Cît o mai ține!" 
„Cînd ieșim, mă faci un „tours" î" 
Cel din jur, privesc perechea. 
Curioși pe acest „fel".
Indignări, mi-ating urechea, 
Dar la tineri nici... un fel. 
Să fiu înțeles mai bine, 
O descriere-am să fac : 
El. ca ceara de albine, 
Galben și cu ochi de... drac. 
Poart-o haină cadrilată 
Și-o cămașă — ,,a la Mexic", 
O cravată înflorată 
Și un pantalon... prea mic. 
Ea, cu cocul cît o .claie, 
Și bretonul ca un moț. 
Nu ști, albă-i ori bălaie, 
Dar priveste-n juru-i.. „hoț". 
„Supraelastic" albastru, 
In pantofi cu tocul ,,cui“ 
Șl „sacoșul" ca un astru 
Lingă satelitul... lui...
Cred c-a fost destul de clară 
Explicația ce v-am dat. 
Intîmplarea este rară. 
Insă nu-i de lăudat.
SS apari ca „în arenă", 
între oamenii decenți ? 
Fără nici un pic de jenă, 
Să vorbești, par-că te cerți ?... 
Tineri, fiți atenți! stridența 
Nu e bună la nimic. 1 
Moda-șl are „exigența", 
Ca ți bunul simț...

vă zic:
Bfttrînul.

IM O

Rar se întîlnește un om care să nu se teamă de șerpi. Și, totuși, există Un loc plin de șerpi, vizitat fără nici o frică de sute de oameni. Nu s-a întîmplat nici odată ca un șarpe să muște aici vreun vizitator.ACest imperiu al șerpilor se află în templul Pinanga sau „templul șerpilor" din Insula Pinanga (Malaya). Aici trăiesc mii de șerpi de la cobrele veninoase pînă la exemplare uriașe de boa. De obicei, ziua, animalele dorm înfășurate pe coloanele templului sau încolăcite pe jos. din cauză că arșița și fumul mirodeniilor care se ard în timpul slujbelor îi amețesc.
Pîine cu fierOamenii de știință englezi au încercat să producă pîine care să conțină fier.Experiența s-a făcut în urma afirmațiilor specialiștilor englezi în nutriție care afirmă că 15—20 la sută din femei suferă
Fuziune nucleară 
laseruluiRevista științifică vest- germană „Umschau in Wlssenschaft uhd Tech- nik“ a arătat recent intr-un articol cum se poate provoca o fuziune nucleară prin lumina amplificată a unui laser. Articolul menționează că se pot produce micro- plasme de mare densita-

A
Spre seară, o dată cu apu
sul soarelui, șerpii „învie".

Mașini de calculai 
în Grecia anticaUn grup de oameni de știință — arheologi, istorici și lingviști — s-au ocupat recent de studierea unui o- biect enigmatic din bronz păstrat la Muzeul național din Grecia. Obiectul, găsit în anul 1901 pe una din micile insule, era atît de o- xidat, încît la început a fost imposibil să se descopere o- riginea și destinația lui. S-a stabilit numai că datează din secolul I î.e.n.După o studiere și o prelucrare atentă, oamenii de

0 cștiință au ajuns la concluzia că acest obiect de bronz, foarte vechi, atacat de vreme și de apă mării, este o rămășiță a unei mașini mecanice de calculat, destul de complicată. Aceasta era alcătuită dintr-o mulțime de rotițe, baghete și tabele cu semne și inscripții astronomice, după care mașina trebuia să calculeze diferite fenomene astronomice, ca răsăritul și apusul stelelor, fazele Lunii, eclipsele de soare și mișcarea planetelor. Se știe că Grecii din antichitate puteau să prevadă cu destulă precizie a- ceste evenimente, dar pînă acum nu se știa că ei se pricepeau să construiască mașini atît de complexe.

Recent s-a descoperit, în 
Austria, un cristal uriaș «în
tărind 018 kg.

★
Variola este cunoscută ia

că: din antichitate. Cel mai 
vechi document în care se a- 
mintește despre această boală

In cîteva rînduri
este un papirus al lui Ameno- 
phis 1 din Egipt (3810—3730 
î.em.). In India exista un cult 
pentru zeița variolei, Mariatala.

★
O firmă japoneză a pus în 

vinzare rame de ochelari con- 
ișcțlonate dintr-un material 
plastic special, care posedă 
proprietăți fizice ale pielii u- 
mane — pe el pot adera dife
rite creme, pudră și ruj. Per
soana care ii poartă poate să-și 
fardeze o dată cu obrazul și 
ramele ochelarilor care, în a- 
cest fel, nu se mai deosebesc 
de piele ți sînt aproape invi
zibile.

UN BARBAT. care afirma că are 
e 170 și 180 de ani, a murit re

nt în localitatea Arua din nord- 
vestul Ugandei. Ezekeli Arenze, ca
re îți amintea foarte bine de eveni
mentele din perioada anterioară so
sirii coloniștilor albi în țara sa, 

acum 100 de ani, s-a lăsat de fumat i 
și de băut alcool în 1965.

Cele cinci soții succesive — el s-a | 
căsătorit cu cea de-a cincea acum I 
80 de ani — au murit toate de bă- l 
trînețe. Majoritatea copiilor săi | 
sînt, de asemenea, morți. Cel mal i 
tînăr se află în viață și are „numai" | 
71 de ani. i

CELEBRUL chimist Mendeleev 
avea o pasiune deosebită pentru 
confecționarea valizelor. El a creat 
un lipici special în acest scop. Va
lizele confecționate de el erau apre
ciate de cei mai buni specialiști în 
materie.

ADAM ELSHEIMER (1574-1630), 
celebru pictor peisagist german, 
avea o memorie atît de extraordi
nară, încît putea reproduce amă
nunțit orice detaliu al unui pesiaj, 
după ce privise numai o singură 
dată.

Cabină de salvare pentru mineriFabrica de aparate de salvare din Tarnowskie Gory, voievodatul Katowice (R. P. Polonă), a construit din aluminiu armat cu fire de oțel o cabină în forma unei țigări, în care poate încăpea un om. Cabina este întărită cu o șarnieră și, datorită acestui fapt, ea are o mare elasticitate și se poate deplasa liber într-o gaură în pămînt lărgită pînă

la 400 mm și prevăzută cu țevi speciale. Cabina, „Cygara" cîntărește 50 kg și poate fi coborîtă la o adîncime de 300 m cu o viteză de 0,3 m/sec. Mai întîi coboară în ea un lucrător de la serviciul de salvare, care, după ce dă minerilor blocațl un prim ajutor, îi ajută să iasă la suprafață.

niște denumită
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de anemie secundară. Dificultățile la prepararea aluatului constau în aceea că sărurile de fier absorbite nu trebuie să se modifice și în afară de aceasta, ele- trebuie să se resoarbă ușor în intestine.

BRAȘOV — 
porumbeii orașului

O Se pregătește editarea pri
mei enciclopedii naționale bie
loruse în opt volume. Primul 
volum va apare cu prilejul 
celei de-a 50-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie.

• Specialiștii din Brazilia 
studiază posibilitatea construi
rii unei conducte de 400 km 
pe care să se transporte mine
reul de fier din interiorul ță- , 
rii în portul Rio de Janeiro.

• In apropiere de Birmin
gham (Anglia) s-a construit 
unul din cele mai mari garaje 
din lume. In clădirea cu opt 
etaje se pot gara 3 300 de au- ' 
tomobile.

• In Cuba există peste 1 000 
de peșteri înregistrate de So
cietatea speologilor cubani. Se 
presupune că numărul peșteri
lor din această țară este cu 
mult mai mare.

• Sudura ia rece (unirea a 
două suprafețe metalice șlefui? „ 
te printr-o apăsare puternică) 
era cunoscută încă acum 2 000 
de ani. Dovadă — cutiile de 
aur pentru giuvaericale de la * 
Muzeul din Dublin (Irlanda).

O Italia deține recordul eu
ropean în ce privește utiliza
rea aparatelor telefonice: în 
medie 4,8 convorbiri pe zi de 
fiecare abonat. Urmează Olan
da — cu 3,9 convorbiri, R.F.G. 
— 3,4 convorbiri și Anglia — 
3,2 convorbiri pe- zi.

cu ajutorul

te și la temperaturi foarte îhalte prin focalizarea luminii intense laser pe substanțe chide.Astfelau fost făcute deja secția de fizică a Școlii politehnice din Miinchen (R.F.G.).

a unui suprafața unei solide sau i>-de experiențela

STATUIA din piatră a lui Vit- 
hoba din Pandharpur (India) este 
săpunită și bărbierită în fiecare di
mineață de un frizer special al 
statuii.

Dimineața, cînd soarele pornește 
lupta cu ceața deasă și lăptoasă ce 
s-a-ntins peste vale de cu seară, ie
șim din cabană pentru a vizita lo
curile din împrejurimile cabanei 
Oașa. Zgribuliți de frigul umed, ce 
ne pătrunde prin , îmbrăcăminte, 
pornim la drum spre apa Sebeșului, 
unde ajungem cînd ceața se risi
pește, iar zările se lărgesc. Pornim 
pe firul apei în sus, pînă la con
fluența rîurilor Frumoasa și Salari, 
care reunindu-și apele și puterea 
dau naștere Sebeșului cel spumos 
și năvalnic, cu albia pietroasă și 
bogat in păstrăvi.

Cum norocul ne-a scos în cale o 
mierlă de apă, cu penele-i cernite 
ce contrastează cu albul imaculat 
al pieptului, îi urmărim fuga pe 
prundul apei, în căutarea larvelor 
de insecte acvatice, inelcișori, crus
tacee și peștișori ce constituie hrana 
ei zilnică. Nu este o pasăre de apă, 
totuși se aventurează în puhoiul 
năvalnic al apelor de munte și în
fruntă curentul puternic, cufun- 
dîndu-se pe 20-30 secunde, folosin- 
du-se de gheare și aripi la mersul 
ei subacvatic. Fiecare pasăre își 
are „moșia" ei de aproximativ doi 
kilometri, unde nu lasă nici o altă 
pasăre să-i tulbure liniștea. Locui
torii munților, buni cunoscători ai 
obiceiurilor păsărilor, au introdus 
în limbajul lor noțiunea de „mo
șie de mierlă de apă", moșia ei de
venind astfel etalon de măsură

pentru lungimi, echivalînd, cum 
am arătat mai sus, cu aproximativ 
doi kilometri. Lăsînd această pa
săre să-și ducă viața pe mai de
parte în modul el straniu, coborîm 
pe firul apei pînă în punctul de 
confluență cu Sălanul. Pornind pe 
acest rîu In amonte, ne-ndreptăm

COLȚUL TURISTULUI

OAȘA
spre casa maestrului Sadoveanu de 
la Bradul Strîmb. Stînd în fața ei 
și privind cu pietate locurile pe 
unde a trăit și a cules material bo
gat, care sub pana-I măiastră s-a tran
sformat in povestiri de neuitat, îm
bogățind tezaurul literaturii noas
tre, ne vin in minte povestirile de 
azi-noapte ale Iul baci Rudi Cer
nuta,

„L-am cunoscut pe maestru, cu 
decenii în urmă. Eram pădurar in 
părțile Oașei și Prigoanei. Cum pă
durile ce ne-nconjoară ascund tot 
felul de păsări și animale sălba
tice, multă lume a venit să vîneze. 
Apele begate în păstrăvi au atras

fell
* Vil

pescarii. Așa că s-a dus vestea în 
toată țara despre Oașa noastră. 
Intr-o primăvară, maestrul Sado
veanu a venit să vîneze cocoși de 
munte, iar vara ia pescuit. Așa de 
mult a îndrăgit aceste meleaguri, că 
pînă 
casă, 
venit

Nu

la urmă a ridicat propria-i 
unde să tragă de cite ori a 
cu familia sau cu prietenii.
vînase niciodată cocoși. In

1930, am plecat cu maestrul în Cioa
ca jinarilor umblînd greu prin ză
pada adincă, să-mpușcăm unul. 
Apropiindu-ne de bătaie, l-am în
trebat dacă aude cintatul lor. Răs
punsul a fost 
învăța cum să 
l-am luat de i 
Știți și dv. că : 
cîntă, nu aude.
apropii. Cînd se oprește din cîntat, 
te oprești și tu, că altfel te aude 
și-și ia zborul. Cocoșul era aproape. 
L-am mai întrebat o dată in șoaptă 
dacă-1 aude cintatul. Răspunsul a 
fost tot negativ. Atunci l-am între
bat ce aude. El mi-a răspuns că 
ceva ciocănește, parcă s-ar bate 
toaca. Cînd i-am spus că ăsta-i cin
tatul cocoșului, maestrul a început 
să rîdă. Nu-i venea să creadă. To
tuși așa era. S-a convins și maestrul 
cînd i-am arătat cocoșul in copac 
Cînta, mai bine zis ciocănea. I-a 
fost ultimul cîntat. Sadoveanu. 
ochind cu grijă, a împușcat cocosul 
Ne-am întors la cabană bucuroși 
In anii ce-au urmat, vînătorile de

negativ. Pentru a-i 
se apropie de vînat, 
mină și am pornit, 
atunci cînd cocoșul 

E momentul să te
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Originalul și
l-am văzut de depar

te, Cei doi, siluete ne
lipsite de pe strada ma
re, la ore Urzii. Mer
geau încet și discutau 
tare. S-au despărțit. Cel 
deșirat, eii țigara-n col
țul gurii și aripile fîșu- 
lui în viat, înainta a- 
gale. S-a apropiat. Unde 
l-am mai văzut pe in
terminabilul ăsta ? —
îmi ziceam; față obost- 
tă, fără frunte, guler ri
dicat, păr abundent, 
împărțind în toate di
recțiile zîmbete de mi
zantrop. II „acostez".

— Tinere, oprește-ți 
un pic elanul. Două 
vorbe...

— Fără, sini pe ver
de !

— Stop ! Stai să vor
bim puțin.

— Ia lasă-mă, nene, 
cu chestii d-astea!

In gîndul meu : De ce 
nu vrea să stea ? Să-l 
iau altfel. Să-l invit la 
un șpriț.

— Ce bei ?
— Ce dă omul (!)
— Pretențios, preten

țios ?

SCRISORI BE LA cititori VALORIFICAREA SUPERIOARĂ
așteaptă 

un afiș salvatorLa policlinica stomatologică din cartierul Livezeni (oraș Petroșani) drept sală de așteptare este folosit un coridor nu prea încăpător. Uneori, aici își așteaptă rîndul, pentru a ajunge la consultații, Un număr destul de mare de persoane, unele cu dureri mari. Cît de rău este însă cînd cîți’va cetățeni își aprind țigările... încep paeienții să tușească, să-i usture ochii. Cred că un simplu afiș „Fumatul oprit" 
ar fi salvator.

Un grup de cetățeni

Neglijențe 
aducătoare de pagubeAnul trecut, în luna septembrie, în strada Republicii din Petrila s-a spart o conductă de apă potabilă. Cetățeanul Nicula Anghel a 
sesizat atunci sectorul I.C.O. Lucrătorii de acolo au promis că vor
cocoși, de ierunci, de cerbi, au adus • 
noi bucurii maestrului. Pescuitul j 
era o altă plăcere a scriitorului și • 
timp de meditație totodată. Era j 
un om blind și drept. II interesa . 
tot ce se întîmpla în jurul lui. Stă- I 
tea de vorbă cu toți oamenii ce-i . 
întîlnea în cale, interesîndu-se de | 
viața lor, de necazurile pe care Ie *

iI

au și de Ia cine se trag aceste ne- I

i i i i i i i i i i I I I I

cazuri.
Dorind să facă bucurie soției, cu

legea ciuperci pe care dînșa le pre
gătea cu mult meșteșug. Dar anii 
treceau. Am îmbătrînit amîndoi. 
Cînd mergeam în calea lui cu caii, 
se urca călare și ofta, spunîndu-mi 
că a trecut tinerețea, cînd umbla 
pe jos prin toate coclaurile. Acum 

, trebuie să meargă cu mașina, că
ruța sau călare. Vestea morții lui 
m-a îndurerat profund. Eu mai tră
iesc. Dar atîta timp cît voi mai fi, 
voi povesti despre acest OM cu| 
adînc respect și admirație".

Noi, cei ce-i cunoaștem opera și | 
recunoaștem figurile senine ale | 
acelora care i-au fost prieteni și to- i 
varăși de drumeție, să ne aducem | 
aminte de moșul Rudi Cernuta cu i 
drag, iar atunci cînd il întîlnim, | 
sâ-1 salutăm cu toată stima, pentru 
că si el a fost și este un om minu
nat, demn de respectul nostru, este 
omul care a fost prietenul și tova
rășul de drumeție al marelui scri
itor Mihail Sadoveanu.

EWALD KIMIMCH

— De loc. Merge ce-o 
fi! Așa sîntem noi!

Intrăm în restaurant. 
Continui discuția.

— Care noi ?
— Noi ăștia, tinerii 

moderni, nu facem mof
turi.

Ne așezăm la o masă.

FOILETON

Mă uit după un ospă
tar. Așteptăm. Iși scoa
te o țigară. Scapăr chi
britul.

— Mersi, amice, am 
pistol...

— Da — zic — Ce 
drăguț! Dar ce-nțelegi 
tu prin „modern" ?

— Ei las-o p-asta. Ce 
te iei de mine ?

— Da’, de unde, măi 
pitecantropul păros.
. — Ce e aia ?

— Frumosule, în gre
cește (!)

— Mă iei la fix. Și 
ce dacă sînt frumos!

copia
Natura m-a înzestrat.
Și-n fond Ce vrei ? Oi 
fi director de școală ?

— Nu.
— Chiar dac-ai fi. Sau 

poale ești de la... ?
— Poate.
— Nu mă interesează. 

Nu eu m-am legat de 
mata. Sînt corect (!)

— Dar părul, claia 
asta ?

— E al meu și nu-l 
ascund. Ce, să-l port ca 
mata, sub piele! Hop! 
Aluzia e prea directă 
la chelia mea. II reped.

— Vrei să fii origi
nal ? Să sari în ochi ?

— Ba să-ți sară ție! 
Eu nu vreau să fiu ma
nechin. Eu sînt om viu 
trăiesc.

— Ce manechin ?
— Cum, ce manechin, 

cel din vitrina magazi
nului „Elegant" din Pe
troșani, al O.C.E. Pro
duse industriale.

— Ala, ți-a fost mo
delul, inspirația ?

— Da, originalul!
— Și tu ești o copie, 

nu ?

repara conducta numai cînd se va 
întrerupe apa. De atunci, apa a fost de mai multe ori oprită dar din conducta spartă continuă să curgă apă. In casa lui Nicula Anghel (Republicii nr. 64) pereții s-au acoperit de igrasie, mobila a început să se degradeze.Pînă cînd asemenea neglijențe costisitoare, tovarăși din conducerea sectorului I.C.O. Petrila ?

PARASCHIVESCU P.

Cîțiva se eschivează...Majoritatea locatarilor din blocul 86, de pe strada Tudor Vladimi- rescu din Lupeni au înțeles să participe la acțiunile de muncă patriotică pentru înfrumusețarea spațiului din jurul blocului. Numai unii locatari se eschivează de la a- ceste acțiuni colective.Cînd responsabila scării a Il-a s-a dus să-i invite Ia o acțiune patriotică, inginerul Pangalos (ap. 21), a sfătuit-o „să facă cerere la I.L.L.", Chivu Maria (ap. 24) nici mai mult nici mai puțin a scuipat-o șl a a- menințat-o, iar Berna Elena nici 
n-a vrut să stea de vorbă cu res- | 
ponsabila.Locatarul Ciobanii loan (ap. 30) s-a oferit să plătească 1 leu cu toate că votase la adunarea locatarilor să dea 5 lei pentru zugrăvirea scării.

TOMA IONESCU

— Da, o copie lega
lizată ! (adică după un 
original legal!). Dar ce 
faci, nu comanzi nimic ?

— Imediat. Știi ches
tia cu frizerul ?

— Nu.
— Tunde-o !
— M-ai invitat și-a- 

cum mă gonești...
— Nu te gonesc. Tun

de claia !
— De ce ? Să nu fiu 

la modă ? Să-l tundă ăia 
întii pe cel din vitrină !

Mă gîndesc: Copie și 
original. Original și co
pie. Copia e conformă 
cu originalul sau origi
nalul din Vitrină e in
spirat din viață, după 
atîtea copii (a se citi cu 
accentul pe „o"). Oricum 
ar fi nu e bine. E urtt, 
inestetic și dăunător co
piilor (a se citi cu ac
centul pe primul i). Ii 
zic apoi amicului — co
pie :

— Știi ceva, îmi pro- 
miți că te duci la res
ponsabilul magazinului 
de pe Republicii ?

— Da, ce să-i zic ?
— Să-l întrebi : Știi 

chestia cu frizerul ?

V. TL'ODORESCU

A MASEI LEMNOASE
(Urmare din pag. 1)fapt ce va reduce considerabil declasările de material și pierderile de exploatare^ In acest an, întreprinderea noastră este planificată să fasoneze mecanic întreaga masă lemnoasă atribuită spre exploatare, să realizeze Ia scos-apropiat un indice de 74 la sută și la încărcat mecanic de 35 la sută.Extinderea rețelei de drumuri auto-forestiere va continua și în anul acesta, prin construirea a încă 34 km drumuri, ceea ce va reduce distanța de adunat, înlocuind , o parte din instalațiile pasagere, mari consumatoare de lemn și generatoare de pierderi și declasări de material lemnos. In parchetele unde condițiile de teren permit, se va folosi metoda de exploatare în trunchiuri lungi și catarge care crează posibilitatea scoaterii întregului volum de masă lemnoasă sub formă rotundă, pînă în depozitele intermediare, unde se poate efectua o sortare mai bună, obținîndu- se sortmente atît rotunde cît și despicate, de calitate superioară. Această metodă permite darea în circuitul economic. într-un termen relativ scurt, a întregului volum de masă lemnoasă din parchet si înlăturarea imobilizărilor de fonduri care influențează negativ situația financiară a întreprinderii.

Operațiunea asupra căreia va tre
bui să insistăm mai mult în anul 
în curs, este sortarea materialului 
lemnos care ne va ajuta mult în 
obținerea de cantități sporite de 
sortimente de clase superioare, ceea 
ce va face să crească valoarea pe 
mc de masă lemnoasă. Aceasta es

RECITAL
ION VO/CU

(Urmare din petp. 1)tului de Paganint, Aceste cîteva spicuiri din publicațiile de peste hotare sînt departe de a epuiza căldura, entuziasmul cu care a fost primit de publicul de pretutindeni.Abordînd cu egală măiestrie repertoriul concertistic ca și pe cel de cameră, Ion Voicu este și compozitor dedieîndu-i instrumentului preferat — vioara — diferite piese muzicale.Pentru orașul Petroșani recitalul artistului poporului Ion Voicu constituie o mare cinste. Este o dovadă în plus că în ofensiva pentru răspîndirea muzicii, a culturii muzicale în masele largi din cele mai îndepărtate colțuri ale țării, Filarmonica de stat „George Enescu" desfășoară o activitate susținută folosind în acest scop figurile cele mai reprezentative ale muzicii românești.Acest eveniment artistic este așteptat cu legitimă ardoare de publicul nostru.In aceeași seară mezzosoprana Martha Kessler, ale cărei calități interpretative au fost apreciate cu ocazia concertelor internaționale și a turneelor peste hotare, acompaniată la pian de Mircea Voicu, va susține un recital vocal.

TELEVIZIUNE
8 aprilie

18,00 Pentru cei mici: Filmul 
„Sapa fermecată".

18.15 Aventurile echipajului 
Val-Vîrtej : „Mirajul Am
brei".

19,00 Telejurnalul de seară.
19,27 Buletinul meteorolgic.
19.30 Față-n față.
20,00 Tele-enciclopedie.
21,00 Antena este a dumnea

voastră !
21.30 Filmul serial: „Sfîntul".
22,20 Turneul melodiilor: Mu

zică ușoară românească.
22,50 Telesport.
23,00 Telejurnalul de noapte.
23.15 Închiderea emisiunii.

CINEMATOGRAFE
9 aprilie

Petroșani — 7 Noiembrie: Evadare în tăcere,- Republica: Cerul și mocirla,- Petrila: Notre Dame de Paris; Lonea — 
Minerul: Sanjuro,- Livezeni: Tranzit; Aninoasa: Angelica, marchiza îngerilor) Paroșeni: Steaua fără nume; Vulcan: Omul din Rio; Crividia: Șah la re<jc; Lupeni — Cultural: Cartea de la San Michele; Muncitoresc: Boccacio 70;Bărbăteni: O stea cade din cer; Uricanl ■ Atentatul.

te o condiție esențială în rezolvarea acțiunii de rentabilizare a întreprinderii, dat fiind faptul că noi și în acest an sîntem planificați să pierdem la un număr însemnat de sortimente. In vederea ridicării calificării personalului din exploatări, care se ocupă de sortare (maiștri, sortatori și expeditori), s-a organizat predarea unor lecții ce cuprind teme legate de activitatea profesională a acestora, lecții care au fost deja întocmite în proporție de 70 la sută de către cadrele cele mai bine pregătite și a căror predare a început da toate sectoarele de exploatare. S-au organizat, de asemenea, instructaje și examinări periodice cu personalul din depozitele finale, avînd ca obiectiv principal tot sortarea produselor de calitate superioară, în special a celor destinate exportului, precum și livrarea lor către beneficiarii interni și externi. Trebuie menționat faptul că în cadrul întreprinderii noastre a luat ființă un colectiv de specialiști pentru organizarea științifică a procesului de producție, colectiv care și-a propus să studieze șl să rezolve o serie de probleme legate direct de activitatea de bază a întreprinderii.Considerăm că. prin eforturi susținute, lucrătorii întreprinderii noastre vor reuși să obțină rezultate bune pe lihia valorificării superioare a materialului lemnos, reali- zînd din același volum de masă lemnoasă sortimente mai valoroase șl cu un preț de cost mai redus, sporind astfel volumul beneficiilor și creînd condițiile necesare ca întreprinderea să poată deveni rentabilă.

Puternicele pom
pe aflate Ia ori
zontul 440 de M 
E. M. Dîlja lu
crează din plin. 
Ele pompează la 
suprafață canti
tăți mari de apă. 
asigurînd desfă
șurarea normală 
a lucrărilor în 
subteran și con
diții bune de 
muncă minerilor

PROGRÂM 
DE RADIO

9 aprilieProgramul 1: 6,00 Buletin de știri; 6,10 Concert de dimineața; 7,00 Radiojurnal,* Sumarul presei. Buletin meteo-rutier; 7,18 Fantezie pentru fanfară; 7,31 „Să mergem în excursie" — muzică ușoară, 7,45 „Zi de odihnă cu voie bună" — emisiune de folclor; 8,00 Clubul Voioșiei; 8,30 Pe aripile ciutului; 8.45 Intîlnire cu muzica ușoară; 9,15 Drag mi-e cînte- cul și jocul; 9,30 Transmitem 
pentru sate; 10,10 Compozitori de muzică ușoară : George Gri- goriu; 10,30 Ascultătorii ne cer... (muzică din operete); 11,00 Buletin de știri; 11,03 Radio atlas; 11,15 Concert folcloric; 11,45 Album de melodii cu Mina șl Aurelian An- dreescu; 12,00 De toate pentru 
toți; 13,00 Radiojurnal. Buletin meteorologic; 13,13 Estrada 
duminicală; 14,15 Programul orchestrei de muzică populară a Radioteleviziunii; 14,40 Muzică ușoară; 15,00 Muzică u- șoară de Gherase Dendrino,- 15,15 In lumea operei cu Ze- naida Pally și Franco Corelli; 15,45 Sport și muzică; 19,00 Varietăți muzicale; 19,30 Programul orchestrei de estradă a Radioteleviziunii. Soliști : Gigi Marga și Jean PăunescU; 20,00 Radiojurnal. Sport; 20,15 Muzică ușoară; 20,30 Teatru 
scurt: „Martorii". Scenariuradiofonic de Millan Uhde; 21,00 Intîlnire cu melodia populară și interpretul preferat; 21,30 Muzică de dans; 22,00 
Radiojurnal. Sport. Buletin meteorologic,- 22,25 Muzică ușoa
ra interpretată de Cristiana Pongratz și Gene Pitney,- 22,40 Muzică de dans de compozitori din R. P. Ungară,- 23,10 Melodii și ritmuri; 23,52 Buletin de 
știri,

LOTOLa tragerea Loto din 7 aprilie a.c. au fost extrase din urnă următoarele numere :15 2 62 6 80 22 29 30 82 81 34 24Fond de premii : 1 089 050 Iei

I
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VÎRTA ÎNrEDARTlOWnin
Vizita delegafiei 
C« C. ai P.

Vicepreședintele S.U.A Comunicatul reuniunii celor
a sosit la Paris cinci fări africane de la Cairo

in Austria
V1ENA 7. Corespondentul Ager

pres, P. Stăncescu, transmite: De
legația Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, condusă de 
tovarășul Alexandru Drăghici, mem
bru al Comitetului 
Prezidiului Permanent, 
C.C. al P.C.R., care se 
tria la invitația C.C. 
Austria, a făcut vineri
vizită Ia Camera agricolă a landu
lui1:. Niederosterreich. Președintele 
Alois Scheibenreif a prezentat oas
peților români aspecte din activita
tea Camerei agricole. Vizitînd lo
calitatea 
Vienei, 
oprit la 
toare de

Executiv, al 
secretar al 

află în Aus- 
al P.C. din 
dimineața o

Prosbtdorf, din apropierea 
membrii delegației 

întreprinderea 
semințe

s-au 
producă- 

selecționate de

cereale, unde prof. Hamsel Her
mann a vorbit oaspeților despre 
activitatea întreprinderii.

Tovarășul Alexandru Drăghici s-a 
interesat de modul de organizare al 
întreprinderii și de rolul ei în agri
cultura landului. La Obersieben- 
brunn, unde au fost întîmpinați de 
Hans Zeger, consilier în guvernul 
landului, oaspeții români au vizitat 
Școala agricolă din localitate, pre
cum și sectoarele de creștere a ani
malelor.

In cursul vizitei în Landul Nie
derosterreich, oaspeții români au 
fost însoțiți de Robert Dubovsky, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C. din Austria, specialist 
Camerei agricole a landului.

al

PARIS 7. — Corespondentul A- gerpres, Georges Dascal, transmite : 'Vicepreședintele Statelor Unite, Hubert Humphrey, a sosit vineri la Paris, în cadrul turneului de vizite pe care îl întreprinde în Europa occidentală. El a fost întîm- pinat la aeroportul Orly de Couve de Murville, ministrul afacerilor externe. In timp ce vicepreședintele american rostea o cuvîntare de salut, sute de parizieni, purtînd numeroase pancarte, scandau lozinci condamnînd agresiunea americană în Vietnam. In aceași zi, Humhrey a avut o întrevedere cu președintele de Gaulle, în cadrul căreia, după cum relevă agenția France Presse, el a remis acestuia un mesaj din partea președintelui Johnson.

CAIRO 7. — Corespondentul A- 
gerpres, C. OPRICA, transmite: Joi seara, la încheierea reuniunii la nivel înalt a celor cinci țări a- fricane — R.A.U., Algeria, Tanzania, Mauritania și Guineea — a fost dat publicității un comunicat comun. Participanții și-au reafirmat hotărîrea de a continua lupta în vederea lichidării dominației colonialiste de pe continentul african, a rasismului și exploatării străine.Referitor la situația din Rhodesia, una dintre cele mai discutate probleme, comunicatul relevă că șefii celor cinci state s-au declarat în sprijinul luptei juste a poporului Zimbabwe împotriva dominației minprității albe. Ei au condamnat politica guvernului britanic, pe care îl consideră răspunzător de actuala situație din Rhodesia, și au cerut măsuri mai eficace pentru a se pune capăt regimului rasist. Comunicatul cere tuturor statelor

regimul de la Salis- și alianța dintre a-

Franța se opune categoric 
intrării Angliei
în Piața comună solidafitalea iiiLONDRA 7 (Agerpres). — Franța a avertizat Anglia în termeni neechivoci că, în cazul în care a- ceasta va încerca din nou să ceară intrarea în Piața comună, va în- tîmpina un refuz și mai categoric decît cu patru ani în urmă, scrie îiitr-un comentariu K. C. Thaler, corespondentul U.P.I. Ia Londra. Rupînd tăcerea diplomatică. Franța a făcut cunoscut clar Angliei că nu dorește intrarea ei în C.E.EComentatorul american arată în

continuare că amenințarea Franței a venit îndată după ce ministrul de externe britanic. Brown, a lansat săptămîna aceasta la Roma un nerilor intrarea Rămînetrage Anglia acum, după reafirmarea opoziției franceze, mai ales că ea se află în preajma adoptării unei hotărîri cruciale cp privire la C.E.E.

nou apel elocvent parte- din U.E.O. de a sprijini Angliei în Piața comună, de văzut ce concluzii va

Va fi redus efectivul trupelor

HANOI 7 (Agerpres). — In răspunsul la scrisoarea primită de la Comitetul mexican pentru solidaritatea cu Vietnamul, Ho Și Min, președintele R. D. Vietnam, a mulțumit acestuia pentru manifestările de solidaritate și de sprijin față de lupta poporului vietnamez împotriva agresiunii americane. Rele- vînd dorința de independență și' libertate a poporului vietnamez, președintele Ho Și Min a subliniat hotărîrea acestuja de a lupta, cu prețul oricăror sacrificii, pînă la obținerea Victoriei finale. El a denunțat, totodată, tactica „negocierilor de pace” propuse de S.U.A. pentru

a induce în eroare opinia publică mondială, care se pronunță pentru încetarea războiului din Vietnam. In încheiere, el a arătat că o pace reală poate fi restabilită în Vietnam, numai dacă S.U.A. încetează definitiv și necondiționat bombardamentele și toate celelalte acte de război împotriva R. D. Vietnam, îȘi retrag toate trupele din Vietnamul ' ' sud, recunosc Frontul Național de Eliberare ca singurul reprezentant al poporului sud-vietnamez și acordă poporului vietnamez posibilitatea de a-și rezolva singur problemele, fără nici un fel de intervenție străină.

să boicoteze bury, precum cesta și forțele colonialismului si rasismului din R.S.A. și cu autori* tățile din coloniile portugheze. Par-' ticipanții s-au declarat, de asemenea, gata să sprijine în continuare mișcările de eliberare din Africa, în conformitate cu prevederile Cartei O.U.A.Subliniind că agresiunea împotriva poporului vietnamez constituie o amenințare pentru pacea mondială, participanții la reuniunea de la Cairo au cerut încetarea imediată și necondiținată a bombardamentelor asupra teritoriului R. D. Vietnam, retragerea forțelor armate imperialiste și recunoașterea Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud drept singurul interlocutor valabil.A fost reafirmat sprijinul total față de lupta popoarelor din Arabia de Sud, cerîndu-se guvernului britanic să aplice rezoluțiile O.N.U. și să-și retragă trupele din această regiune.Au fost abordate, potrivit comunicatului, și unele probleme economice cărora trebuie să le facă față țările în curs de dezvoltă». Comunicatul se pronunță pentru a- cordarea unui sprijin economic mai mare acestor țări, pentru o colaborare mai intensă între statele membre ale O.U.A., pentru a face fața ..influențelor externe subversive".
Noi incidente*
la frontiera 
dintre fzrael și Siria

La

americane și engleze din. R.F.G. ?NEW YORK 7 (Agerpres), — Ziarul „New York Times" publică 0 relatare din Bonn în care se arată că guvernul american studiază problema retragerii unei părți a trupelor S-U.A. din Germania occidentală. Această reducere de trupe care se află în studiu va fi, potrivit ziarului, prima retragere majoră după crearea pactului militar N.A.T.O. In acest sens se pare că există un acord elaborat de S.U.A., Marea Britanie șî R. F. a Germaniei care propune o reducere cu două treimi a efectivelor americane staționate în Germania occi- f , derîtală. Marea Britanie plănuiește, L 
i 

IIBOGOTA 7 (Agerpres). — Co- I iumbia trece printr-o gravă criză 1 economică, a declarat președintele țării, Carlos Ileras Restrepo, în-1 tr-o cuvîntare pe care a calificat-o I singur drept „sinceră și brutală", ținută în fața participanților la 1 Congresul extraordinar al produ-1 câtorilor de cafea, reunit la Bo- * gota. Subliniind că datoriile Fede- I rației producătorilor de cafea se I ridică la suma de 150 milioane do- ■ lari, președintele columbian a declarat că guvernul său nu are intenția să procedeze la o devalorizare a monedei, deoarece acest lucru ar putea avea „consecințe dramatice". Ileras Restrepo a menționat totodată că guvernul intenționează să mențină restricțiile a- supra devizelor deținute de cetățenii columbieni. atît în țară, cît Și în străinătate populația să cumpere bonuri de stat recuperabile în monedă națională.

de asemenea, să-și retragă una din cele nouă brigăzi staționate pe Rin. Ziarul relatează, de asemenea, că planurile privind eventuala reducere de trupe staționate în R. F. a Germaniei au fost expuse de președintele Johnson într-o recentă scrisoare adresată cancelarului vest- german, Kurt Georg Kiesinger. In scrisoarea de răspuns trimisă marți, Kiesinger, relevă „New York Times", nu și-a precizat poziția cu privire la această propunere.
I Un furt ciudat

Gravă criză 
economică 
în Columbia

I
I
I
I
I

Opt puncte alese pe Lună 
pentru aselenizare

WASHINGTON 7 (A- 
gerpres). — Adminis
trația națională pentru 
problemele aeronauti
cii și cercetarea spa
țiului cosmic (N.A.S.A.) 
a ales opt 
suprafața 
reprezintă 
locuri de
pentru viitorii cosmo- 
nauți americani. Pen-

puncte pe 
Lunii care 

eventuale 
aselenizare

tru selecționarea lor, 
specialiștii agenției 
spațiale americane au 
avut la dispoziție un 
număr însemnat de 
fotografii ale suprafe
ței lunare, realizate 
cu ajutorul vehiculelor 
spațiale „Orbiter-1, 2 
și 3“ (de la aproxima
tiv 50 kilometri alti
tudine) și „Surveyor-T1

(care a aselenizat lin 
și a transmis prin te
leviziune imagini de o 
deosebită claritate). 
Cele opt puncte, situa
te toate de-a lungul 
liniei ecuatoriale luna
re, reprezintă suprafe
țe relativ netede, a- 
vînd laturile între 
cinci și opt kilometri.

DAMASC 7 (Agerpres). frontieră dintre Izrael și Siria s-au produs vineri noi incidente. La sud- est de Marea Galileei. între două părți a avut loc un puternic schimb de focuri de artilerie. Un purtător de cuvînt al guvernului de la Damasc a anunțat la postul de radio că între avioane siriene și izraeliene, care au pătru^lj în spațiul aerian al Siriei, * ț au fost angajate lupte. , Un purtător de cuvînt al armatei izraeliene a declarat că incidentele au început în momentul cînd un post de frontieră sirian a deschis un foc de automate împotriva unui tractor earj» ara în apropierea satului izraelian Haon. Agențiile de presă menționează că membrii delegației de observatori a O.N.U, au intervenit pentru a determina încetarea ostilităților.

w
cele

NEW YORK 7 (Agerpres). — In noaptea de joi spre vineri persoane 
neidentificate au pătruns în redacția din San Francisco a revistei „Ram
parts", furînd documentele bancare ale revistei din ultimii zece ani, pre
cum și dosare întocmite de revistă în legătură cu asasinarea fostului 
președinte Kennedy.

Revista „Ramparts", care a publicat recent o serie de materiale de- 
mascînd legăturile între Agenția Centrală de Investigații și unele or
ganizații studențești și sindicale, a consacrat un număr special diverse
lor 
taj 
cu

teorii referitoare la asasinarea lui Kennedy și a inserat un repor- 
despre copiii vietnamezi^ victime ale bombardamentelor americane 
napalm.

GREVE IN ITALIAROMA 7 (Agerpres). — Peste 80 000 de muncitori din industria ceramică a Italiei au declarat o grevă generală de 24 de ore re- vendicînd încheierea unui nou contract colectiv de muncă, care să stipuleze îmbunătățirea salarî-
ilor. O grevă de 24 de ore au declarat și național ce, care țiilor de lariilor.

lucrătorii de la Consiliul pentru cercetări științifi- cer îmbunătățirea condi- muncă și majorarea șa-
CUTREMUR l\ XII XTEVEGRI

TITOGRAD 7 (Agerpres). — 
Aparatele stației seismologice din 
Titograd au înregistrat joi în jurul 
orei 14,00 un cutremur de pămînt, 
în regiunea orașului Nikșici din

Muntenegru. Intensitatea cutre
murului, al cărui epicentru s-a 
aflat la 70 km de Titograd, a fost 
de gradul 5. Nu au fost cauzate 
pagube materiale.
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Sâptâmîna prieteniei 
italo-române

Corespondentul
Giorgio Pastore,

ROMA 
Agerpres, 
transmite: In orașul Bologna 
din regiunea italiană Emilia 
a fost inaugurată „Săptămî
na prieteniei italo-române", 
organizată de „Centrul emi- 
lian pentru relații culturale 
cu străinătatea". In cadrul a- 
cestei săptămini vor avea loc 
conferințe privind unele „as
pecte și probleme ale econo
miei României", despre poeții 
români de după cel de-al 
doilea război mondial: Vor fi 
prezentate un nou volum a- 
părut recent ■— o antologie de 
poezie românească — precum 
„și filme documentare de artă, 
turism și folclor.

Demonstra fie antiamericană laDELHI 7 (Agerpres). — La Delhi, în fața clădirii Centrului american de informații, a avut loc joi o demonstrație de protest împotriva a- mestecului C.I.A. în treburile in-

Bolivia 
boicotează 
lucrările 
conferințelor 
O. S. A.

-A

’A

MONTEVIDEO 7 (Agerpres). — Ambasadorul Boliviei la Montevideo, Oscar Cerruto. a informat o- ficial Ministerul Afacerilor Externe al Uruguayului că președintele bolivian Rene Barrientos nu va participa la conferința șefilor deV state ai țărilor membre ale O.S.A, care urmează să se desfășoare între 12 si 14 aprilie în stațiunea balneară uruguayană Punta del Este. Cerruto a declarat, de asemenea, că țara sa va boicota și conferința miniștrilor afacerilor externe ai țărilor O.S.A, programată pentru astăzi, sîmbătă.
Delhiteine ale Indiei. Demonstranții purtau placarde cu lozinci prin care se cerea retragerea agențllot C.LA din India.
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