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'Șantierul de construcții din Petrila este în acest an cel mai vast dintre' toate șantierele Grupului 2 Construcții Petroșani. La Petrila se ridică acum 9 blocuri însumînd 
404 apartamente moderne, un complex comercial cuprinzînd peste 20 de unități diverse, se extinde cen- trula țermică, se execută un mare volum de canalizări și de sistematizări.Volumul ' mare de lucrări din acest an, pune probleme deosebite fn. fața constructorilor petrileni. Pînă în prezent ei au ridicat blocul F 4 cu 9 etaje și 40 de apartamente care își așteaptă locatarii. S-a terminat glisarea marelui bloc 1 3 cu 
9 etaje și 120 apartamente, iar la blocul D cu 31 apartamente se execută tencuielile exterioare, ur- mînd a fi predat săptămînile viitoare.Munca pe într-un ritm brigăzi dertbnduse de zidarii Postolache Dumitru, Froșt Ștefan, Kinal loan. Ignat Marin. Pop Ștefan, Smaranda Ioan, de dulgherii Kiss Alexandru, Vulpeanu Nicolae, Gheorghe loan, mozaicarii Bețivu Dumitru, Bețivu Gheorghe, zidarii de placaj Bolo- 
gan Dincă, Tupan Ion și mulți alții Ilu-și precupețesc eforturile pentru

șantier se desfășoară susținut. Numeroase constructori ca cele

executarea blocurilor respective. Merită menționat și aportul unor maiștri constructori ca Albu Constantin. Tecuță Ion, Timuță Aris- tică, Bogdan Alexandru, Heinrich Gheorghe și alții care, sub conducerea șefului de șantier, Stroe Vasil e, lucrează în schimburi prelungite pentru a fi permanent în sprijinul brigăzilor de constructori.Anul acesta însă șantierul trebuie să facă amenajările, finisările și sistematizările pe verticală ale întregului cartier „8 Martie" — de la blocul E 1 la E 10 și de la complexul comercial pînă la blocul I 3. Este un volum de lucrări care reclamă multă muncă și conducerea Grupului 2 de șantiere este datoare să dea un ajutor substanțial constructorilor Petrileni. Avînd în vedere volumul mare de drumuri, alei, trotuare etc., este necesar să se facă un plan special de execuție a acestor lucrări, pe luni și perioade de timp, în așa fel ca în timpul verii totul să fie terminat. De asemenea, trebuie intensificate lucrările de extindere a centralei termice nr. 1 și de predare definitivă a celor două centrale ridicate aici. La fel trebuie urgentată construcția complexului comercial și tencuirea exterioară a blocurilor I.

Constructorii șantierului Petrila muncesc cu mult avînt. Ei au însă nevoie de sprijin care trebuie sâ se concretizeze într-o organizare eficientă a execuției .lucrărilor, în materiale, într-o asistență tehnică competentă. J

PRIMUL SPECW&L 
AL ESTRADEI
LUPENENE

Printre utilajele cu care a fost înzestrată in ultima vreme, Prepa- 
rația Lupeni se numără și o mașină de tăiat metale (în fotografie).

La clubul sindicatelor din 
Lupeni s-a constituit nu de 
mult o formație de estradă. 
Inimoșii artiști amatori lupe- 
neni, dindu-și tot interesul ta' 
repetiții, au reușit să injghe- ■ 
beze primul lor concert-spec- 
tacol intitulat „Do-Re-Mi, din 
adincul inimii". In cadrul 
spectacolului se poate audia 
un buchet de 20 de melodii de muzică ușoară, creații ale 
compozitorilor români, printre 
care „De ce nu ești ca-n pri
ma zi „Ploaia", ■ „Cinta; un 
matelot", „Prieten drag" etc.

Regia, spectacolului o sem
nează loan Moraru care ■ este 
totodată și prezentatorul pro
gramului. Dirijorul formației 
este Pu'iu Bdranyaî.' *

Printre cei mai conștiincioși 
la repetiții se numără soliștii 
vocali Neli I.uchini, învăță
toare, Aneta lacobescu, func
ționară la „Viscoza", Tiberiu 
Fazekas, maistru la școala pro
fesională.

Divertismentul coregrafic ă- - 
parține Emanuelei Luaa,. ■ re
dactor la stația de rădiof tea
rs. Din orchestră fac parte 
Drăgan Alexandru, K. Szabo, 
Ștefăn Regeny, Emilian Pop, 
I. Hamzu, I. Gaspar, I. Con- 
staniinescu, T. Suciu si alții.

In ziua de 28 aprilie a.c., minis
trul afacerilor externe al României, 
Corneliu Mănescu, a primit în au
diență pe Dl. Ioannis C. Cambiotis, 
ambasadorul Greciei la București, 
căruia i-a adus la cunoștință me
sajul Președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia. Chivu Stoica, transmis Maies
tății Sale Regelui Constantin al 
elenilor.

In mesaj se spune : Cu adincâ 
îngrijorare poporul român a luat 
cunoștință de situația care s-a creat 
în Grecia, ca urmare a loviturii mi
litare de stat, suprimării libertăți
lor democratice, normelor și ga
ranțiilor constituționale, a măsuri
lor represive îndreptate împotriva 
liderilor și activiștilor partidelor 
politice din Grecia.

Este în pericol viața lui Manolis 
Glezos — cunoscut în întreaga lume 
prin lupta sa împotriva fascismu
lui, pentru cauza păcii și colabo
rării internaționale — și a altor oa
meni politiei greci, care sînt ares
tați și judecați de tribunale excep
ționale, fiind amenințați să fie exe
cutați.

Cu toată sinceritatea trebuie să 
Vă arătăm că 'această situație este 
privită de poporul român, de' opi
nia publică mondială, ca o crimă 
politică, absolut incompatibilă cu 
normele democrației, cu conștiința 
umanității.

Profund neliniștiți de soarta a- 
cestor oameni, dînd expresie sen
timentelor întregului popor român 
și avînd în vedere principiile una
nim recunoscute cuprinse în’ De
clarația universală a drepturilor 
omului, mă adresez Maiestății Voas
tre, cu demersul de a folosi în
treaga autoritate pentru a împiedica 
actele de represiune șl teroare, pen
tru a. restabili legalitatea, respectul 
și apărarea normelor constituționale 
și democratice. îmi exprim spe
ranța că nu' se va întreprinde di
mie care să pună în primejdie via
ța patrtoților și democraților gfeci.

Adresîndu-Vă acest demers, am 
totodată în vedere relațiile priete
nești care s-au statornicit și dez
voltat în ultimii ani între România 
și Grecia.

a unei

Vineri a sosit în Capitală o de-~ i Socialist Frah-

Sosirea la București 
delegații 

a Partidului Socialist

i

GH. BOZt corespondent

opinii PERSONALITATE 
$1 SPECIFIC ÎN LOCAL

A

Personalitatea omului e dată de atitudinea lui în fața fenomenelor complexe și variate ale vieții, de competența cu care abordează și susține o părere proprie, de modul lui general de comportare în societate. A- vînd în vedere aceste considerente, ne vedem nevoiți să spunem : „da, cutare e o personalitate" și ne comportăm cu. respectul cuvenit în raporturile cu el.Dar un local ? In ce mod . îți impune respect un local ? In ce mod își impune el personalitatea ? Am ales pentru ilustrarea opiniilor noastre o categorie de localuri,- trebuie să recunoaștem, foarte mult vizitate > restaurantele. Au restaurantele noastre personalitate, specific ? Cetățeanul trece pra- gul localului pentru a serv masa în mod obișnuit sau pur și simplu ca să petreacă. Și. pentru banii lui, vrea să găsească în restaurant ceea ce nu are posibilitatea să-Si procure acasă. Dar nu vrea să-i fie indiferent dacă petrece la „Cărbunele", la „Transilvania", Ia „Minerul" sau la „Cina".

se consume ? Clientul ca- a venit azi la „Transilva-Restaurantul „Cărbunele" din Lonea e căutat de clienți mai cu seamă sîmbătă și duminică seara, ceea ce denotă că oamenii vin aici să se distreze. Ce li se oferă ? „Mici foarte gustoși, grătare și băuturi diferite" — ne informează responsabilul u- nității. Perfect. Mici, bere și diferite băuturi găsești și la chioșcuri de talia „Grădiniței" din Petroșani. Ce oferă atunci, in plus, restaurantul ? Grătare și o orchestră căreia clienții i-ar plătiun litru de vin numai să tacă. Și localul e de clasa a II-a; fără personalitate ca să nu mai vorbim de specific...Transilvania" era cîndva un local foarte căutat. I-am întrebat pe cei doi responsabili — Szabo Ladislau și Giurgea Victor — de ce a- nume duce lipsă restaurantul. Era o întrebare de circumstanță. Răspunsul : „de . clientelă". Să vedem ce ar oferi localul acestei clientele dacă i-ar trece pragul ? Am văzut meniurile pe o lună în urmă. Două,, trei ciorbe alternează in meniu pe parcursul unei 'luni. Explicația bucătăresei și a responsabililor : „nu se consumă". Ce

să re nia“ a servit ciorbă de porc sau de văcuță. A venit peste două și iarăși peste trei zile. S-a lămurit pe deplin despre ce-i poate oferi localul. Celor care vin aici să petreacă li se oferă, ce-i drept, o muzică bună, vinul casei și... grătar. De observat că restaurantul acesta nu se deosebește de „Cărbunele" decît prin faptul că are muzică mai bună.bucuroși cuns .localul de aceea nu calitățile de responsabiliiE adevărat că nu-și pot e- tala calitățile de gazdă. La fel filozofa Shakespeare prin gura unui personaj al său: „e adevărat că-i păcat și-i păcat că-i adevărat".In Petroșani avem trei u- nități care reclamă notă specifică. O reclamă însăși firma lor. E vorba de „Carul cu bere", de restaurantul „Lactovegetarian" și de crama „Odobești", In ce constă
Ion CIOCLEI
Dumitru GHEQNEA

(■Continuare în pag. a 3-a)

F.F.A. „VlsCo- 
za" Lupeni. Doi 
lucrători care, 
datorită conștiin
ciozității ce o 
dovedesc in în
deplinirea sarci
nilor de produc
ție, se bucură de 
aprecierea între
gului colectiv — 
comuniștii DIN- 
CA IOAN si CA
LOTA ȘTEFAN, 
mecanici de în
treținere.

legație a Partidului cez (S.F.I.O.) care, la invitația Comitetului Central al Partidului Comunist Român, va face o vizită de prietenie în țara noastră.Delegația este compusă din Guy Mollet, secretar general al Partidului fost lui rul neau, bru al Comitetului partidului, Jules Moch. fost ministru,. membru al Comitetului Director al partidului, Fobert Pontiilon, membru al Comitetului Director, secretar general al Biroului pentru afacerile externe al partidului, Jacques Piette, membru al Comitetului Director, Marcel Livian,

Socialist Francez (S.F.I.O.), președinte al Consiliu- de Miniștri, conducăto- delegației, Christian Pi- f<«t ministru, mem- Director al

Vineri la amiază s-a înapoiat în Capitală, venind de la Ankara, delegația Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, care, la invitația Senatului și Adunării Naționale a Republicii

consilier juridic și însărcinat -cu afaceri sociale.. La aeroportul Băneasa, delegația a fost salutată de tovarășii Ni- co'.ae Ceaușeseu, secretar, general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Alexandru Bîrlâdeanu, membru ăl Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., Maxim Berghianu, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., Leonte Răutu, membru al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Ștefan Voitec, membru al Comitetului Executiv al C.C. ăl P.C.R., Manea Mănescu, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Mihai Dalea, secretar al C.C. al P.CJl,. Ion Pas, membru al C.C. al P.C.R., de șefi de secție la C.C. al P.C.R., activiști de partid. (Agerpres)

Ttircia, a făcut o vizită oficială în această țară, ca răspuns la vizita făcută, anul trecut, de o delegație a Parlamentului Republicii Turcia în România. (Agerpres)
„E prea as- și n-are dever, ne putem etala gazde" — spun și bucătăreasa.
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CUGETĂRI
de OSCAR WILDEPutea fi evitat Sîmbătă după- dru-

m) ce lega de capitala Da-
spre dru* înăl- Dru-

atacul de la

GHICITORI 
DUBLE

toare — din cauza unor așa ziși excursioniști care se cațără pe munte ca să bea și să ciute, începem urcușul pe vîrful Straja, unde ajungem după o oră, după ce am străbătut culoarul tăiat în falnica pădure de brazi pentru probele de coborîre la sehi. Urmînd poteca estică, coborîm lin, pînă ajungem

Pearl Harbour ?

negre americane" care a reușit să codul secret ja- anul 1921, este în
Celebrul agent al contraspionajului american, Herbert O. Yardley, inventatorul „camerei și primul descifreze ponez, înprezent acuzat de a fi fost •1 însuși un agent al serviciului de spionaj japonez.In cartea întitulată „Sigiliul rupt", Ladislas Farago, fost ofițer al serviciului de Informații al marinei americane în timpul celui de-al doilea război mondial, îl a- 

cuză pe Yardley de a fi vîn- dut japonezilor în anul 1928 secretele criptografice ale „camerei negre" pentru 7 000 dolari. Potrivit versiunii Iui 
Farago, japonezii ar fi aflat secretele de funcționare ale „camerei negre" de la Yard- ley și au construit mașini electronice de transmitere a mesajelor codificate. Ulterior, americanii au reușit, datorită unei întîmplări, să descifreze mesajele japoneze. Autorul afirmă că americanii au citit mesajele diplomatice secrete ale japonezilor pînă în anul 1940. In a- cest an, serviciul de spionaj din Tokio a schimbat codul în transmiterea informațiilor, ceea ce le-a permis ataca
rea cu succes a portului Pearl Harbour. Soarta războiului ar fi fost schimbată, fără îndoială, dacă președin
tele S.U.A. ar fi fost informat despre existența unui mesaj în care se spunea că Pearl Harbour v<T fi atacat la 7 decembrie, orele 13. In felul acesta, japonezii au reușit 
să desfășoare nestînjeniți o- perația lor prin surprindere, 
care a dus, după cum se știe, la intrarea S.U.A. in cel de-al doilea război mondial.

Pe-asîalt, urme a făcut. 
Ciad se-ncinge vara „focul". 
Semnela-i vorbesc 
Pe hîrtie, de-i faci 
Ghici ce este ?

Are și nu are 
Conținut, amar 
Nepericulos la 
De-abuzăzi, te 
Ghici ce este ?

tăCUt, 
jocul.

(inaoi •1*1)

bSrbă, 
că hapul, 
iarbă) 
doare capul.

(indtj a|»H)

MODA este o formă atît de insuportabilă a urîțeniei, îneît sîntem nevoiți schimbăm la fiecare luni.
OMUL odată de alegerea

★

s-o șase
nici-nu poate fi ajuns de atent la dușmanilor săi.

★

Face gălăgie-n balta, 
Ades, gura cînd 
Dubiu, să nu 
E și paznic bun
Ghici ce este î

singur lucru să se vor- le adresa ta— să nu se spună nimicpre tine.
EXISTA un mal rău decît bească de rău des-

cască.șl-o 
se nască, 
la poartă.

(easewq ațsa)
M. DINCA

Fotbalist înnăscutTînărul fotbalist bulgar Todor Paunov s-a născut... pe stadionul „Lokomotiv" din OTSȘU1 Plovdiv. Mama lui, pasionată după fotbal, deși se afla în ultimele zile ale sarcinei, a hotărît să asiste la meciul în care juca soțul ei. Fie de emoție, fie din cauză că mașina salvării care urma s-o transporte la casa de naștere a întîr- ziat, ea a născut chiar pe stadion.In prezent, Todor Paunov este fundaș în echipa „Lokomotiv", tatăl său continuă și astăzi practice cu pasiune sportul favorit.
Pentru chiriașii 
necorecfi

★NEMULȚUMIREA de este primul pas spre greș Și pentru individ parte, și pentru un întreg.
sine p coin popor

Munții Vîlcan se-ntind în partea sudică a grupului Godeanu, înspre Oltenia. Vîrful Straja, înalt de 1870 m străjuiește depărtările ca și cu 19 secole în urmă, cînd armatele romane s-au îndreptat Sarmlzegetusa, folosindu-se demul ce trece prin pasul de time Vilcan (1621 beta și Burridava tiei lui Decebal....Pornim într-oamiază din Lupeni urmînd mul, marcat cu triunghi albastru pe fond alb, ce pleacă din centrul orașului. începem urcușul spre locul de popas pentru noapte, cabana Straja. Intrăm în pădure. O dată cu creșterea înălțimii, ea devine tot mai deasă și mai frumoasă.După ce am străbătut jumătate din drum, ne odihnim și ne primenim la izvorul întîlnit în cale. Mai departe, poteca urmează liziera pădurii Sf. Gheorghe, ce se termină în frumoasa poiană a stîne- lor Mutu. De aici drumul de coastă drept și ușor de străbătut (după urcușul greu de 2 ore) ne duce la cabana situată pe versantul nordic al mpnților Vîlcan, sub vîrful Straja la altitudinea de 1445 m avînd o capacitate de 86 locuri, cu bufet permanent și restaurant-cantină în sezon.După o noapte nu prea Odlhni-

COLTUL TURISTULUI

la cabana Vîlcan, situată pe versantul nordic al muntelui, sub tre- cătoarea cu același nume, la altitudinea de 1419 m avînd capacitatea de 40 locuri.Coborîrea spre Vulcan se face pe un drum sinuos, ce coboară abrupt, străjuit de ambele părți de pădurile de fagi deasupra cărora se ridică frunțile stîlpilor de oțel și cablurile ce transportă spre Oltenia kilowații Paroșeniuluî.E o tură plăcută pentru sfîrșit de sfiptămînă.
★

în cîteva rînduri

iarsă său

problema achitării (sau, mai bine zis, a neachitărli) la timp a chiriilor de către locatarii imobilelor administrate de consiliu.D-lui Frenchum i-a venit o idee pe care unii o socotesc puerilă, dar care s-ar putea să dea rezultate bune. El propune să se instaleze pe ușile camerelor de baie ale a- partamentelor un sistem care să nu le permită să se deschidă decît introducînd o monedă de 6 pence. In felul acesta, locatarul își va plăti pe nesimțite chiria, cu condiția, bineînțeles, să nu lase în mod sistematic deschisă ușa camerei de baie.

LA OSWESTRY (Anglia), niște răufăcători au pătruns în atelierul lui D. Price, de unde au furat ustensile 'în valoare defranci. Domnul Price este cant de sisteme anti-furt. 700 de fabri-desco- (India) „prin-ANTICUL templu hindus perit la 25 km de Jaipur a fost supranumit templul țese! fără nas". Majoritatea statuilor din acest templu siv aceea a unei prințese fost mutilate și

Cabana Cîmpu lui Neag, situată la poalele versantului nordic al munților Vîlcan, în comuna Cîmpu lui Neag, la altitudinea de 850 metri, avînd capacitatea de 70 locuri, cu bufet și restaurant-cantină, îți oferă posibilitatea de a încheia săp- tâmîna de lucru în mod plăcut, împrejurimile cabanei îți oferă 1?- curi pitorești, poiene întinse, aer sănătos.Urmînd firul șoselei asfaltate de la Lupeni la Uricani, cu autobuzele I.C.O., drumul continuă pe soseaua raională ce duce la cabană în două ore. E un drum ușor de străbătut, care nu solicită nici un efort deosebit.
Ewald KIMINICH

inclu- 
•— au nu mai au nas.Tutankamon, des- a inspirat pe unEXPOZIȚIA chisă la Paris, fabricant de cartoane din Lille să lanseze ambalaje denumite „Tou- tankarton" (în limba franceză — totul din carton).

S-«u propus :

Două noi competiții 
sportive 
internaționale

tenor Enrico se afla în tur- America, macara călătoreaInșoferul se s-o repare.

să stea PUCCINI, plimbîn- du-se o dată pe stră- Carusso ' zile din Milano, s-a o- tenorul.Arthur Frenchum, noul primar din Slough (Anglia), și consiliul său municipal sînt, ca șl predecesorii lor, foarte preocupați de

A N E C DV ODATA, pe cînd celebrulCarusso neu în șina cua rămas în pană, timp ce străduiaCarusso s-a dus pînăla o fermă din apropiere, unde a fost foarte bine primit de întreaga familie a fermierului. La plecare, acesta l-a întrebat pe Carusso cu cine a a-

vut onoarea de vorbă.— Eu sînt— i-a răspuns— Vai de mine ! Nemaipomenit ! — a ‘exclamat uimit fermierul, crezut nici- m-aș putea dv. Inchi- s-a adresat
N-aș fi odată că întîlni cu puie-ți —el soției sale — în fața noastră se află marele explorator despre care am citit atîta — Robinson Carusso ! Robinson Carusso !

prit lingă un flașnetar care cînta fragmente din opera sa, „Boema”.— Asta trebuie cîrî- tată mai repede — i-a spus Puccini.A doua zi, flașnetarul stătea colț de atîrnase un bilet „Elevul
la același stradă. El își de flașnetă pe care scria : lui Puccini".

Asociația atletică de amatori din S.U.A. și Compania aeriană „American Airlines" au propus să organizeze în fiecare an, încejjînd din 1968, două competiții sp&rti- ve internaționale, care vor purta numele de „John F. Kennedy International Memorial Games". Jocurile, organizate după modelul Olimpiadelor, vor avea întreceri de vară și de iarnă. Prima ediție a Jocurilor de vară ar urma să aibă loc la 30 mai 1968 la geles, iar cele de iarnă decembrie a acestui an, Placid. La întreceri vortați cei mai buni sportivi din

*
•

4 4 y

Salonul de noi născuțl de Ia maternitate* din Petroșani. Medicul 
'vticu Nicolae $1 asistenta Oprea Ana examineatl pe noii născuțl. Șl 
se pere că micuții „răspund" bine la examen.

SOLO"91Obișnuiți cu solo în muzică, cîți dintre noi nu uităm că și în alte profesiuni există un solo cu tot atîta poezie, tot atît de măreț si îneîntător.In dorința de a ajunge la cunoștințe noi, savanți, medici, cercetători au făcut experiențe pe ei înșiși pentru a stabili anumite legi ale unor procese fiziologice sau fizio- patologice, pentru a studia acțiunea unor medicamente noi. O parte din acești temerari ai medicinei au plătit cu viața autoexperiențele lor. Obermeier descoperitorul spirochetei recurente, a murit de White A. și Resenfeld au i pestă, Valii E. și Lazar I. rit, în Cuba, de febră Volmer Gertrud, asistenta tini E. din Hamburg, s-a culat cu malarie.Fonti a încercat, în 1950, transmi
terea cancerului mamar prin auto- 
experimenț, încercare care s-a sol
dat cu o infecție gravă. Forssmann 
Werner medic din Bad-Kreuznach,

Otto (Germania), i febrei holeră, murit de au mu- galbenă. lui Mar- autoino- Poloneza Clara

Los An- luna Lake invi- lume.
în la fi

CHIRURGICALîn 1928, și-a făcut singur cateteri- zarea inimii în fața ecranului radiologie cu o sondă de circa 65 cm lungime introdusa prin pilea cotului. Această încercare a servit la elaborarea unei metode moderne

de explorare chirurgicală, catete- rismul cardiac, pentru care în 1957 i s-a atribuit premiul Nobel. Dintre cercetătorii români, amintim C. Levaditi care s-a autoinoculat secreție de la iepuri infectați lues. N. Minovici, la InstitutulMedicină Legală din București, a făcut autoexperiențe în legătură cu spînzurarea, experiențe menționate de toate tratatele de medicină judiciară.

pe cu cu de

Sînt mai puțin cunoscute anumite studii făcute în chirurgie. Aceasta și pentru faptul că ele sînt mai rare și mai greu de executat. Primul caz efectuat, desigur, a fost Uitat și s-a pierdut în negura timpurilor. Literatura chirurgicală consemnează cazul Thorek M„ chirurg In armata franceză; în timpul campaniei lui Napoleon. în Rusia, si-a autoimputat brațul sting pentru o supurație după o plagă de război. Operația s-a făcut în condiții de campanie, fără anestezie și cronica consemnează că ea s-a desfășurat în mod obișnuit. Chirurgul dr. Evan O’,Neill Kane din Pensilvania — S.U.A. și-a amputat în 1918 un deget pentru supurație, iaf doi ani mai tîrziu. după ce efectuase 4 000 de apendicectomii, s-a autoapendi- cectomizat, iar în 1932 s-a autooperat pentru hernie inghinală recidivată cu anestezie locală, în oglindă, iar după 36 ore și-a reluat activitatea în secție. (Operația s-a făcut cu un ajutor).
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TELEVIZIUNE
10,30
20,00
21,00

18,00
29 aprilie

„La șase pași de o ex
cursie". Emisiune-concurs 
pentru pionieri și școlari. 
Telejurnalul de seară. 
Buletinul meteorologic.

Ancheta Tv: Turism.
Tele-enclclopedia.
Emoții in premieră — e- 
misiune muzicală-concurs. 
Prezintă : Paul Sava.
Film serial : „Baronul". 
Micro-varletăți.
Panoramic.
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

Personalitate $1 speciile 
in local

(Urmare din pag. 1) La gă-specificitatea acestor unități ? „Carul cu bere" ar trebui să sești bere... cu carul și la orice oră, la halbă și ia sticlă. Berăria însă (că berărie e conform firmei) nu-i cu nimic mai mult decît linul din acele localuri pe care le numim în derîdere „crîșme"! Găsești aici de la rachiul alb la lichiorurile cele mai fine, toată gama de băuturi. Cu ce se deosebește atunci, sub acest raport „Carul cu bere" de bufetul „Jiul" ? O altă cîrciumioară (deși mai simpatică și mai intimă) a ’devenit și crama „Odobești". Nu-șl mai merită numele de cramă decît prin grătarele excelente care se pregătesc aici. A dori înșă să bei aici o țuică netrecută prin depozitele vinalcoolului ori „un vin de la butuc" e o dorință deșartă. Un- de-i atunci nota specifică ? Jn faptul că și aici ți se oferă lichioruri, coniacuri și tot felul de băuturi preparate prin procedee industriale și pe care le găsești lâ orice unitate din oraș ? Au dispărut din cramă și acele lampioane care dădeau interiorului o robustețe rustică. „Consumau prea mult curent" spunea responsabilul. Și a- tunci bem Ia cramă lichior de cacao sub lumina neonului. De ce nu l-am bea Ia Minerul căci are și muzică ?In sfîrșit de cea de a treia unitate care reclamă neapărat notă specifică putem spune cîteva cuvinte de laudă: variația în meniu, produse specifice prezente pe lista de bucate în orice moment. Unitatea a fost doar deschisă de curînd și se pare că face treabă bună.Restaurantul „Minerul" e cartea de vizită a T.A.P.L.,- pentru localnici ca și pentru turiști. Se cere deci să aibă o personalitate bine contrată, o personalitate care începe să se definească la ușa de intrare și-și sfîrșește definiția la a- chitarea notei de plată. Restaurantul mai îndeplinește Ia o- rele de prînz și funcția de pensiune. Deci aici nu se pune problema că ar rămîne mîncăruri neconsumate. Dar dacă la felul al doilea lista e destul de bogată și diversificată de la o zi la alta, de la o săptămînă la alta, la felul I se „jonglează" cu 4-5 feluri de ciorbe și supe pe parcursul unei luni de zile. Cu tot acest neajuns, diversitatea produselor ce se desfac aici

e mulțumitoare. Ceea ce nemulțumește e faptul că seara, după anumite ore, restaurantul se transformă în birt. Toți „însetați!" care au ieșit dm alte localuri caută refugiu la „Minerul". In felul acesta husele de pe scaune au căpătat o culoare îndoielnică încît te temi să te așezi pe scaune cu o haină mai bună. Oricum, e local de clasa I, unicul în oraș de această clasă și consumatorul îl vrea cu o personalitate puternică. Responsabilul restaurantului — tov. Teșlici Constantin — vede rezolvarea acestui neajuns astfel: „Dacă ar mai fi încă un local care să aibă aceeași oră de închidere ca și noi, atunci clienții localului n-ar mai fi deranjați după orele 23 de diverși consumatori veniți din alte localuri în ținută necorespunzătoare".Sînt cîteva opinii de ordin, general, ilustrate cu exemple concrete din cîteva unități de alimentație publică din Valea Jiului. Omul care pășește frecvent sau numai ocazional pragul localului dorește să fie respectate aceste opinii. Și aceasta atît în favoarea lui cît și a unităților respective.

FOTBAL

Parîngul Lonea 
Minerul Ghelar 
4-1 (1-1)

I 
I 
I
I
I 
I

I
I

In cadrul etapei a V-a a returului campionatului regional, joi, la Lonea, s-a disputat meciul dintre echipa Parîngul din localitate și echipa minerilor din Ghelar. La început cei care-și impun jocul sînt oaspeții. Ei reușesc chiar să deschidă scorul în minutul 18 prin Trandafir. Replica gazdelor e promptă.Peste Un minut Aruncuteanu e-| galează. Pînă la pauză — joc confuz, I la mijlocul terenului, fără faze * spectaculoase. Repriza a doua se I desfășoară în jumătatea de teren | a oaspeților. In min. 75 scorul de- » Vine 2—1 (a înscris Constantines- I cu). Peste 5 minute ApuncUteanu ” execută o lovitura liberă de la 18 m, prin zid, și înscrie al treilea gol al gazdelor.iureșul lonenilor continuă 1 Petcu majorează scorul cu 5 mi nute înainte de sfîrșitul meciului. Scor final 4—1. De menționat că scorul ar fi puiul lua proporții dacă nu se ratau nenumărate o- cazii, dintre care Și i minutul 63, ratat de Aruncuteanu. S-au remarcat: Szabo, -. —-----și Barbu de la oaspeți, Marton (cel mai bun de pe teren), Lupa și Maczanga de Ia gazde. A arbitrat bine Lazâr N. — Petroșani.

0. C. L Alimentara Petroșani1 Mai, adaptat să satisfacă pe deplin cerințele consumatorilor.
PE UN SCHIMB

face cunoscut populației o- rarul de funcționare al magazinelor în preajma zilei de
• MAGAZINELE ALIMENTARE
In ziua de 29 aprilie: am. 7—13 dm. 16,30—20,45.
In ziua de 30 aprilie: am. 7—14 dm. 16,30—20,45.
In ziua de 2 mai: am. 7—11 (magazin de serviciu).

CU AUTOSERVIRE
6— 21,30.
7— 14.
7—11.

• MAGAZINELE ALIMENTARE 
In zitia de 29 aprilie:
In ziua de 30 aprilie:
In ziua de 2 mai:

• MAGAZINELE DE CARNE
In ziua de 29 aprilie : am. 6 
In
In

am. 6—12 dm. 16—20. 
ziua de 30 aprilie: am. 6—12

ziua de 2 mai : am. 7—11 dm. închis.
dm.

In 
In 
In

MAGAZINELE DE LAPTE
ziua de 29 aprilie : am. 6—12 dm. 16—19,30. 
ziua de 30 aprilie: am. 6—12 dm. închis.
ziua de 2 mai: am. 6 -10 dm. închis.

• MAGAZINELE DE PlINE 
In ziua de 29 aprilie: 
In ziua de 30 aprilie: 
In ziua de 2 mai:

PE DOUĂ SCHIMBURI
6—21,30.
6'—'14.
6—12.
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. Autoapendicectomia a fost efectuată pentru prima oară la noi în țară (al doilea caz în lume) de dr. G. Sîrbulescu, în februarie 1933, la București. Acesta și-a practicat singur apendicec tomia și publică a- ceastă operație sub titlul „Auto- observații în autooperație". Operația s-a făcut în anestezie locală, în poziție semișezîndă și în prezența unei numeroase asistențe; ea a durat numai cîteva minute, iar plaga s-a vindecat.Ulterior, dr. Theodore H. (Germania) se autooperează pentru apendicită acută perforată. In 1957, dr. Sadao Ohmura de la Spitalul Municipal din Tokio se autoapendicec- tomizează pentru a demonstra că „și japonezii sînt capabili de a- ceasta". în 1961 chirurgul sovietic Leonid Rogozov, care se afla pe un vas în Antarctica, la o stație de cercetări, făcînd o apendicită acută și baza'fiind la 100 mile depărtare. se autooperează în oglindă ajutat fiind de medicul de pe vas si de meteorolog. Peter FreuChen, în Arctica, la minus 54 grade in viscol; cade cu scbiurile și-și jupu- iește pielea cu striviri musculare. La cîteva ore se produce gangrena

labei piciorului sting. Fără anestezie, își excizează partea de picior gangrenată. Dr. Arthur — american — și-a autoincizat un abces al feței, iar dr. Paul Redus — francez — și-a făcut autoamputația degetului index drept pentru o tumoare, iar cînd acesta a recidivat s-a autoreoperat.Aceste experiențe aparțin perioadei eroice a dezvoltării medici- nei științifice. Astăzi, pe lingă marile probleme ce nu și-au găsit încă rezolvarea ca psihopatiile, boala canceroasă reține atenția, medicina cosmică, comportarea omului în condițiile imponderabilității. Mij- loacele tehnice sînt desigur altele dar cercetarea științifică nu cere mai puțin curaj, abnegație, jertfă de sine. De aceea acești virtuoși ai bisțuriului rămîn și azi un solo care, ca și-n muzică și dans, cere știință, curaj, talent, pregătire, un solo care merită cuvenita admirație.
Dr. Ioan BALEASpitalul unificat Petroșani

PENTRU

(Material inspirat din revista M.D.Of. Canada — Medical New- magazine contents, vol. 7 nr. 1/1966).
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16—20.

GOSPODINE
Gust plăcut, economie de 

muncă și spațiu, preț conve
nabil. Acestea sînt avantajele 
oferite de produsul

ceapă deshidratată
care se găsește spre vlnzare 

în toate magazinele de legume 
și fructe ale O.O.V.L.F. din Va
lea Jiului.

Consumați cu încredere ceapa 
deshidratată, care nu necesită 
eforturi la preparare, ea fiind 
curățată și tăiată. Are aceleași 
calități la gătit ca și ceapa 
proaspătă.

Prețul este convenabil: 100 
gr. ceapă deshidratată ambala
tă în pungă de polietilenă costă 
3 lei și reprezintă echivalentul 
a 1 kg de ceapă proaspătă.

ii

* C,or)ducere.a

PRODUȘI INDUSTRIALĂ

Solidarifăflt international^ e celor ce 
muncesc, adresează felicitări -fularOr 
CjumpSrSlorHor si întregului său colectiv 
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Lucrările sesiunii speciale 
a Adunării Generale a O.N.U.

Situația 
din Grecia

NEW YORK 28 (A- gerpres). — In sesiu- nea specială a Adunării Generale a O.N.U., au continuat dezbaterile în legătură cu proiectul prezentat de 49 țări afro-asi atice, care s-a Iugoslavia, ma Africii Proiectul între

pentru reglementarea situației din Africa de sud-vest. Șeful delegației mauritane a declarat, la rîndul său, că în cazul cînd guvernul Republicii Sud- Africane, nu va respecta hotărîrea Adunării Generale de preluare de către O.N.U. a acestui mandat, să fie convocat de urgență Consiliul de Securi-

și de poliție, și a aparatu- administrativ al
la alăturat și în proble- de sud-vest.recomandă,altele, crearea unui consiliu administrativ al O.N.U. care’ tate, singurul organ în să preia mandatul a- sUpra acestui teritoriu și să pregătească condițiile declarării independenței Africii de sud-vest nu mai tîrziu de luna iunie 1968. Au luat cuvîntul reprezentanții Suediei, Tunisiei, Mauritaniei, R. S. Cehoslovace și Dahomey. Cu excepția reprezentantului Suediei, care a sprijinit proiectul a- mericano-italiano-cana- nadian de „negocieri" cu guvernul sud-african, toți ceilalți vorbitori au sprijinit proiectul afro-asiatic. Reprezentantul Tunisiei a declarat că proiectul propus de S.U.A., Italia și Canada nu poa

te constitui o bază

Organizației Uni- Africane (O.U.A.). ultimul moment șase țări: Cam-

De&chiderea

măsură să hotărască sancțiuni militare sau economice ce ar urma să fie luate împotriva guvernului sud-african. El a reamintit răspunderea ce revine O.N.U. pentru situației sud-vest clarațieiacordarea independenței țărilor și lor coloniale, de Adunarea a O.N.U. ia din 1960.Reprezentantul R. S. Cehoslovace, Milah Klusak, a declarat că pentru obținerea libertății de către poporul din Africa de sud-vest este necesar mai întîi să fie retrase forțele

astfel că celor care sub acestreglementarea din Africa de în baza De- cu privire lapopoare- adoptată Generală sesiunea

militare precum Iui R.S.A. de pe acest teritoriu. El a subliniat, totodată, că crearea unui organ de conducere provizoriu ar putea să se facă cu concursul țărilor membre ale tățiiIn altebodgia, Ceylon, Cipru, Liban, Turcia și Volta Superioară s-au alăturat, în calitate de coautoare, proiectului a- fro-asiatic, numărul semneazăproiect este de 56.Pe de altă parte, președintele Adunării Generale a O.N.U., Abdul Rahman Paz- hwak (Afganistan), a anunțat că Comitetul pentru tutelă al O.N.U., va proceda săptămîna viitoare la audierea u- nor petiționari din teritoriul Africii de sud- vest. In perioada cît vor dura aceste audieri, lucrările Adunării Generale a O.N.U., consacrate problemei Africii de sud-vest, vor fi suspendate.
Kt •

1

ATENA 28 (Agerpres). — Joi seara, pentru prima oară de la preluarea puterii de către armată, un membru al guvernului grec a luat cuvîntul în fața a peste 200 de reprezentanți ai presei. Ministrul la Președinția Consiliului de Miniștri, colonelul Gheorghios Papadopoulos, a făcut cunoscut în cadrul conferinței sale de presă că în principalele orașe ale țării ca Atena, Salonic, Pireu. Voios, lani- na, prequm și în alte orașe ale țării au fost formate tribunale ale curții marțiale pentru a judeca pe cei care au încălcat prevederile legii marțiale în perioada de după lovitura de stat, precum și pe cei arestați în noaptea preluării puterii de către armată. El a menționat, totodată că, în prezent, 5 000 de persoane cu vederi de stînga se află arestate în închisorile din Grecia. De asemenea, se află sub stare de arest circa 50 de foști deputați și lideri politici. In același timp, s-a anunțat că toți membrii fostului guvern de dreapta format de partidul E.R.E., inclusiv fostul premier Canelopou- los, au fost puși în libertate. Purtătorul de cuvînt a relevat că cele 5 000 de persoane cu vederi de stînga vor fi judecate de către tribunalele Curții Marțiale și condamnate pe baza legii marțiale. El a declarat, totodată, că noul regim intenționează să revizuiască constituția.

sovietic și a tuturor forțelor democratice

Ia 28 aprilie 
Moscova de

in numele guvernului so- 
către ministrul afacerilor

DECLARAȚIA GUVERNULUI SOVIETIC
MOSCOVA 28 (Agerpres). — TASS transmite: Orice răfuială împo

triva lui Manolis Glezos și orice acțiune care ar pune în primejdie viața 
lui ar provoca mînia poporului 
și iubitoare de pace din lume.

Acest lucru a fost declarat 
vietic ambasadorului Greciei la
externe al U.R.S.S., Andrei Gromîko.

„Guvernul sovietic ar dori să-și exprime 
calmul vor predomina și nu se va comite nimic din ceea ce ar pune în 
primejdie viața patriotului grec".

Numele lui Glezos și activitatea sa, a declarat Gromîko, aparțin în
tregii omeniri progresiste. Meritele iui în lupta împotriva fascismului, 
împotriva primejdiei unui nou război, pentru pace între popoare — sînt 
unanim recunoscute.

„Facem această declarație ca prieteni ai Greciei și ai poporului grec. 
Dorim ca nimic să nu umbrească relațiile dintre U.R.S.S. și Grecia. Ex
primăm speranța 
guvernul grec".

Gromîko i-a 
declarații la

convingerea că rațiunea Și

că această acțiune a noastră va fi înțeleasă just de

tei
cerut ambasadorului să aducă 

cunoștința guvernului său.
imediat conținutul aces

★ ★ *BERLIN. Guvernul Republicii Democrate Germane a dat publicități/. o declarație în care se cere eliberarea lui Manolis Glezos și garan("*îea securității sale.
PARIS. Peste 200 de deputați reprezentînd diferite partide franceze 

măsurile dictatoriale 
militari din Atena și își exprimă simpatia fierbinte 

grec.

au dat publicității o declarație în care condamnă 
ale conducătorilor 
față de poporul

de studenți de la Universitatea din Bonn au participat 
protest împotriva loviturii de stat militare din Grecia, 
organizat din inițiativa asociațiilor studențești vest-ger-

BONN. Sute 
la un miting de 
Mitingul a fost 
mane și a grupelor de studenți greci de Ia Universitatea din Bonn.

expozifiei universale 
de la MontrealMONTREAL 28 (Agerpres). Vineri, porțile expoziției universale de la Montreal — „Expo-67“ — au fost deschise publicului.Festivitățile prilejuite joi de deschiderea oficială a expoziției s-au prelungit pînă seara tîrziu. In „Piața Națiunilor" au rostit cuvîntări comisarul general al expoziției. Pierre Dupuy, primarul orașului Montreal, Jean Drapeau, și primul ministru al Canadei, Lester Pearson. Premierul canadian și-a exprimat speranța că expoziția va constitui un apel la pace și colaborare. Roland Michener, guvernatorul general al Canadei, a declarat deschisă expoziția, care își va închide porțile la 
28 octombrie.

Conferință internațională la Conakry

pentru indepen- Din România, la Neculai Mancaș, al Uniunii Tine-

CONAKRY 28 (Agerpres). — La Conakry continuă lucrările Conferinței internaționale de solidaritate cu lupta tineretului din coloniile portugheze dența națională, lucrări, participă membru al C.C.retului Comunist, reprezentantul permanent al U.T.C. la Federația Mondială a Tineretului Democrat (F.M.T.D.). Participanții la conferință au adoptat o rezoluție generală care condamnă politica colonialistă a lui Salazar și sprijinul a- cordat Portugaliei de către puterile imperialiste pentru a-și menține coloniile. Rezoluția cheamă tineretul din întreaga lume să sprijine lupta popoarelor din Angola, Mozambic, Guineea portugheză, Insulele Capului Verde împotriva dominației colonialiste și pentru dobîndirea independenței. Conferința a adoptat, de asemenea, o rezoluție privind activitatea Comitetului de solidaritate cu popoarele din coloniile portugheze.
Puternice critici la adresa 
președintelui JohnsonWASHINGTON 28 (Agerpres). — Președintele Johnson și generalul Westmoreland au trecut în revistă principalele aspecte ale situației din Vietnam în cursul unei întrevederi care a avut loc joi la Casa Albă. La această discuție au asistat Dean Rusk, secretarul Departamentului de Stat al S.U.A., ministrul apărării, Robert McNamara. Nicholas Katzenbach. subsecretar de stat, generalul Wheeler, președintele Comitetului mixt al șefilor de stat major, precum și consilieri ai președintelui.In aceeași zi, generalul Westmoreland a avut o serie de întrevederi cu principalii conducători militari americani.Casa Albă nu a furnizat nici un fel de informații privind conținutul

iIntr-o altă rezoluție participanții la Conferința de la Conakry au condamnat agresiunea S.U.A. împotriva eroicului popor vietnamez și au chemat tineretul din întreaga' lume să acorde ajutor eficient pa- trioților Vietnamului.

, AMSTERDAM. După cum relatează France Presse, Partidul munci* 
tpresc socialist olandez a dat publicității o declarație în rare protestează 
„împotriva amînării alegerilor, împotriva .arestărilor arbitrare și atenta
telor la. libertatea presei" în Grecia. Partidul lansează un apel „tu
turor democraților" să-și siringă rondurile pentru a veni în ajutorul 
democrației în Grecia pentru a se evita’ ca această țară să devină un fo
car de fricțiuni internaționale și un pericol pentru pace.

Y

MELBOURNE (Australia). Numeroși cetățeni de i 
organizat o demonstrație în semn de protest față de ; 
lor din Grecia. Demonstranții au înmînat consulului 
care condamnă instalarea dictaturii militare în Grecia.

origine greacă au 
acțiunile militari- 
grec o petiție în
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discuțiilor. Agenția France Presse apreciază că „discursul dur", rostit de Westmoreland săptămîna trecută, și intensificarea din ultima vreme a acțiunilor militare americane din Vietnam l-au plasat pe președintele Johnson „în mijlocul unei vii' controverse asupra situației din sud-estul Asiatic". Poziția președintelui Johnson și a principalilor săi colaboratori face obiectul unor critici puternice nu numai din partea democraților din Congres — senatorii Fulbright, Mansfield, Kennedy, Church, Gruening, McGovern — ci și din partea a numeroase personalități politice republicane, cum sînt senatorii Aiken și Bruce Hatfield. Morton și guvernatorul

Dezertori saigonezi se alătură patriofilor
Agenția sud-vietnameză de presă Eliberarea anunță într-un comu

nicat că peste 2 500 de soldați saigonezi dizlocați în regiunea Tan An- 
Cholon au dezertat în primele trei luni ale anului, trecînd de partea 
forțelor armate ale Frontului Național de Eliberare. Cea mai mare par
te dintre ei au plecat cu armament și muniții, înrolîndu-se direct in 
unitățile de luptă ale F.N.E. In aceeași perioadă, se spune în comunicat, 
soldații saigonezi și chiar ofițerii din aceeași regiune s-au răsculat în 
șase rinduri, omorînd 53 de ofițeri americani.

Luptele din Vietnamul de sud(Agrepres). — In spre vineri, bazaSAIGON 28 noaptea de joi aeriană și tabăra americană Phu Bai, situată la 14 km de orașul sud-vietnamez Hue, a fost supusă timp de un sfert de oră unui puternic bombardament de mortie- re ale unităților Frontului Național de Eliberare. Agenția France Presse, citind declarațiile unui purtător de cuvînt al comandamentului S.U.A., menționează că 65 de infanteriști americani au fost răniți. Unități de artilerie ale F.N.E. au atins și doborît 3 elicoptere americane. Majoritatea piloților celor trei elicoptere au fost uciși.

Agențiile de presă semnalează, de asemenea, că un batalion de infanterie al guvernului saigonez, cantonat în apropierea zonei demilitarizate a Vietnamului de sud, a fost supus joi „unuia din cele mai violente tiruri de artilerie înregistrate pînă acum".

Sub auspiciile Asociației de 
prietenie Japonia-România, la 
Tokio s-a deschis o expoziție 
de obiecte de artă populară, 
fotografii și publicații din Re
publica Socialistă România. 
La vernisajul expoziției au 
participat Azuso Kubo, vice
președinte al Asociației de 
prietenie Japonia-România, 
membri ai conducerii asocia
ției, oameni de artă și cultu
ră, reprezentanți ai unor fir
me comerciale.

Au fost de față Ion Datcu, 
ambasadorul României la To
kio și membri ai ambasadei.
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„Surveyor-3“ a săpat 
o nouă tranșee 
pe Lună

Dispozitivul de excavare al 
sondei lunare americane „Sur- 
veyor-3“ a săpat joi o a treia 
tranșee în solul Lunii, lungă 
de 60 cm. Adincimea ei nu a 
putut fi încă determinată.

Camerele sondei au luat 26 
de fotografii în timpul ope
rației de excavare.

Hotărîre care 
de prevedere
In cadrul dezbateri

lor celui de-al V-lea 
Congres al Organiza
ției Meteorologice Mon
diale (O.M.M.), de la 
Geneva, a fost adop
tat în unanimitate un 
plan care va revolu
ționa activitatea de 
prevedere a vremii. In 

. prezent se efectuează 
circa 100 000 de obser
vații zilnice 
mii, efectuate 
ximativ 8 000 
terestre, 3 000 
oane 
Noul 
către 
peste

ale vre- 
de apro- 
de stații 
de avi-

și 4 000 de nave, 
program votat de 

delegații celor 
100 de țări par-
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va revoluționa 
a vremii'■ ■

ticipante la .Congres 
prevede, pe lingă spo
rirea acestor mijloace 
tradiționale, folosirea 
unui număr sporit de 
sateliți și calculatoare 
electronice și instala
rea mai 
automate 
maritime, 
provenite 
aceste
centralizate la Mosco
va, Washington și 
Melbourne. Din aceste 
orașe, ele vor fi trans
mise în toată lumea.

Îndeplinirea primei 
faze a programului, 
care se referă la viito-

multor stații 
terestre și 
Informațiile 

de la toate 
surse vor fi

activitatea

rii patru ani, va aduce 
o îmbunătățire sub
stanțială a exactității 
comunicatelor meteoro-. 
logice. Prevederea vre
mii pentru o perioadă 
de două sau chiar trei 
săptămîni va fi făcută 
cu precizia care carac
terizează astăzi comu
nicatele referitoare la 
următoarele două-trei 
zile. Acest lucru va 
permite realizarea unor 
economii care se vor 
ridica, potrivit părerii 
experților, la 6 000 000 
lire sterline anual. --)■
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