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Cel mai... cel mai...
Cele mai mari frunze sini cele ale palmierului rafia, 

care crește pe țărmurile Fluviului Amazoanelor. Frunzele 
lui seamănă cu o pană uriașă și ajung la 22 metri lungime 
și circa 12 metri lățime. Numai pedunculul tare, cu ajuto
rul căruia frunza este atașată de copac, măsoară vreo 5 
metri lungime. Sub o asemenea frunză se pot adăposti 10 
oameni.

O
Cel mai înalt copac din lume este sequoia, veșnic ver

de, care crește in America de Nord. Trunchiul său ajunge 
pină la 140 metri înălțime și 9 metri grosime.

Cel mai... cel mai...
Cea mai mare floare din lume este floarea de rafflesia, 

care crește în Insula Java. Floarea roșie, cu cinci petale, 
are diametrul pină Ia 1.5 metri. Rafflesia este o plantă pa
razită. care trăiește pe rădăcinile copacilor tropicali. Prin
tre rădăcinile gazdei răsar boboci, caro se desfac apoi în 
flori gigantice.

O
Ce] : înalt om do pe pămint a fost finlandezul

Kaianus, care măsura 2,33 metri, urmat do australianul 
Wjnzelmayer — 2,73 metri.

Bazinul Petroșani este situat 
în depresiunea intramuntoasă a 
Carpaților Meridionali, pe cursul 
superior al rîului Jiu, în par
tea de sud a județului Hune
doara. Are forma unui sinclinal 
asimetric, cu axul longitudinal 
orientat 61°E—NE, cu o lungi
me de aproximativ 45 km și o 
lățime care variază de la 2 km 
în partea vestică la Cîmpu lui 
Ncag, pînă la 9 km în partea 
estică. Este delimitat de masi
vele muntoase Vulcan și Paring 
spre sud și sud-est, Șurian și 
Retezat spre nord și nord-vest, 
cu piscuri ce depășesc 2 000 
metri.

Rețeaua hidrografică este re
prezentată prin rîul Jiu cu cele 
două ramuri ale sale: Jiul de 
est și Jiul de vest, care stră
bat regiunea, adunînd apele din 
munții din jur. De-a lungul ce
lor două ramuri ale Jiului se 
înșiră localitățile Lonca, Petri- 
la. Petroșani, Aninoasa, Vulcan, 
Lupeni și Uricani, situate la 
peste 600 metri deasupra nive
lului mării, formînd împreună 
municipiul Petroșani.

Relieful este deluros cu as
pect colinar, imprimat de ac
țiunea erozivă a cursurilor de 
ape care se scurg de pe ver- 
sanți. Suprafața bazinului este 
de circa 210 km2.

Din punct de vedere geologic, 
bazinul Petroșani este situat în 
zona centrală a Cristalinului 
Carpaților Meridionali, intr-o 
veche depresiune sinclinală for
mată în urma puternicelor miș
cări tectonice care au avut loc 
în această regiune în faza de 
definitivare a arcului Carpatic.

Ran ura bazinului și funda
mentul său sînt constituite în 
cea mai mare parte din șisturi 
cristaline (gnaise, micașisturi, 
amfibolete, filite), străbătute din 
loc în loc de masive de roci 
magmatice (granite, granodiori
te, diorite, pegmatite etc.) căro
ra li s-a atribuit vîrsta paleo- 
mezozoică.

Complexul sedimentar, care 
formează umplutura bazinului, 
dispus transgresiv și discordant 
peste fundamentul cristalin are 
o grosime de aproximativ 2 400 
metri și aparține Cretaciculul 
Superior, Eocenului, Oligoccnu- 
lui, Miocenului. Pliocenului și 
Cuaternarului. Aceste depozite 
au fost grupate în cinci ori
zonturi care din punct de ve
dere pdrografie se prezintă 
astfel :
• orizontul «m ■ -au baza), 

alcătuit în general din argile, 
gresii și conglomerate de cu
loare roșietică-vcrzuie. Nu con
ține resturi fosile nici straie 
de cărbuni;

Dacă am folosi limbajul 
astronomilor, Peter O'To
ole ar fi socotit un astru 

dc mărimea întiia. In occident 
importanța și valoarea unor a- 
semenea fenomene se stabilește 
după mărirea onorariilor. O'To
ole face parte dintre puținii 
olimpieni ai filmului pentru caro 
producătorii, deși zimbind acru, 
sînt nevoiți să plătească jumă
tate milion de dolari pentru fie
care rol. Cel mai uimit de a- 
ceasla ironie a soarlei este ta
tăl actorului, care s-a luptat 
țoală viața să cîștige cițiva și
lingi pe zl, ca să poată avea 
la masă o porție de cartofi și 
o bucată de carne.

Peter O'Toole s-a născut la 
2 august 1933 la Conmara (Ir
landa). Tatăl său, Patrik, este 
irlandez, iar mama sa, Cons
tance — scoțiană. Fiul oi vor
bește și acum despre ea ca 
despre o „sfînlă". Micul Peter 
era un copil deștept, dar ciudat 
și încăpățînat. Dc aceea, la 
școala primară catolica, unde 
învăța, se afla într-un conflict 
permanent cu educatorii săi 
călugări.

La vîrsta de 14 ani, Peter 
părăsește pentru totdeauna 
școala și începe să-și cîștige 
singur existența. El lucrează un 
timp intr-un depozit, apo> ca 
copist și ajutor de fotograf la 
un ziar. Dar aceasta nu-1 mul
țumește. „Ziaristul •— spune el 
in glumă — se ocupă de treburile 
unor personalități celebre și <1 
însuși rămîne totdeauna In um
bră. Nu este oare mai bine să 
mă străduiesc să ajung eu în
sumi celebru ?". După cîtcva 
încercări nereușit? ta actor de 
teatru amator, el intră în flota
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® orizontul doi sau produc
tiv inferior, format din argile 
și marne, gresii, șisturi argiloa- 
se și marnoase, marno-calcare 
și cărbuni, fiind foarte bogat 
fosilifer;

@ orizontul trei sau mijlo
ciu, constă din argile roșii sau 
verzi, gresii și conglomerate;

® orizontul patru sau pro
ductiv superior, format din ar
gile, marne, gresii, conglomera
te și cărbuni;

© orizontul cinci alcătuit din 
nisipuri, pietrișuri, argile și con
glomerate.

Depozitele sedimentare din 
bazin 1 Petroșani, inclusiv stra- 
tele de cărbuni, s-au format în 
felul următor: în depresiunea 
sinclinală a Văii Jiului care s-a 
definitivat în timpul mișcărilor 
tectonice din Crctacicul mediu, 
invadează apa mării venind din 
Bazinul Transilvaniei, începînd 
cu Cretacicul superior, care se
dimentează depozitele cretacice. 
In partea superioară a Paleoge- 
nului depresiunea este invada
tă de ape torențiale care trans* 
portau material de pe cnlmile 
muntoase din jur și-l depozitau 
în bazin. Cu timpul, aceste de
pozite care umpleau bazinul 
atingînd grosimi considerabile, 
provocau scufundarea ritmică a 
bazinului favorizînd pătrunderea 
apelor marino și dezvoltarea 
unui facies salmastru. O dată 
cu năvălirea apei mării, clima 
devine caldă și umedă, asemă
nătoare celei din regiunile sub
tropicale de azi, favorizînd dez
voltarea unei vegetații bogate, 
din care au luat naștere stra- 
telc do cărbuni.

Alternanța frecventă pe cârc 
o prezintă straiele orizontului 
productiv, depozite marine fo- 
silifere, reprezentate prin ar
gile. marne, gresii, conglome
rate, cu depozite lagunare, sim
bolizate în general prin mar
ne bituminoase și cu depozite 
de apă dulce care conțin stra
ie do cărbuni, dovedesc că fe
nomenele geologice, caro le-au 
determinat, au avut în tot tim
pul sedimentării acestui orizont 
o succesiune ciclică, existînd 
atîtea cicluri do sedimentar^ 
cile slrate de cărbuni au fost 
identificate, durata diferiteloșț 
cicluri fiind foarte variată. $ 

După formarea lor, depozitele 
sedimentare din bazin, au fost 
cutate sub forma unui sinclinal 
asimetric, sub influența forțelor 
tectonice exercitate do masele 
cristaline din jur, faliate și com
partimentate în blocuri tecto
nice. Intensitatea deranjamen
telor tectonice crește de la est 
spre vestul bazinului, influcn- 
țînd totodată și calitatea căr
bunelui.

Majestății Sale șl timp dc doi 
ani vegetează ca un marinar de 
rînd. In acest timp ajunge să 
urască tot ce este legat do ma
re și în anul 1954 o părăsește 
cu hotărîrea fermă de a deveni 
actor de profesie. Avea 21 de 
ani, era subțire și înalt ca un 
slîlp dc telegraf și mîndru ca 
un cocoș.

Modestele sale economii se 
topesc repede. Mai are în buzu
nar numai 20 de șilingi, valoa
rea unui bilet de teatru. Și-1 
cumpără la teatrul Shakespeare 

CINEMERIDIANE

PETER O’TOOLE
din Stratford-on-Avon unde 11 
admiră pc sir Michael Redgrave 
în rolul regelui Lear. Este atit 
de emoționat și entuziasmai în- 
cît fără să mai stea pe gîiidurl, 
pornește cu autostopul spre 
Londra. Spre uimirea genera
lă, in celebra Academie Regală 
de Artă Dramatică năvălește 
un lînăr irlandez nebărbierit, 
cam murdar și jigărit. Domnii 
profesori sînt uimiți nu numai 
de talentul lui neobișnuit, dar 
și de înfățișarea sa ciudată, în 
special de ciorapii lui de un 
verde aprins. Peter O'Toole tre
ce cu bine întreaga serie de 
exiiiai-m- scrise și orale și ob
ține mult dorita bursă. „Secre-

Am primit 
„ordinul galinaceelor“

) Către Consiliul popular al o- 
) rasului Lupeni,
( Subsemnata Alec a Narci-
< selor, stradă în orașul pe ca-
< re cu onoare îl conduceți și-l 
l gospodăriți, vă solicit insis- 
i1 lent, pe această calc, întrucît 
/ altfel n-am găsit îngăduință, 
i să-mi schimbați, începînd —
i dacă se poate — chiar de 
i’ miinc, atit numele cît și pre

numele. De ce vă cer acest 
' lucru ? O s-o spun pe șleau, 
' românește: nu-mi mai plac, 

le consider pur și simplu in
i' compatibile cu situația și „ran- 

gul" meu actual. Și-n afară 
, de aceasta, mai e o chestie : 

' am ajuns la concluzia, după 
i1 umila-mi minte, nu numai că 
i' nu merit să port această sub- 

liniă denumire toponimică, ci 
i' că am și depășit deja în c- 
i1 voluția-mi vertiginoasă, sta- 

diul... erbaceelor, primind, în 
/ ultimul timp — dar nu pen- 
i tru merite deosebite — ordi

nul galinaccelor. Acum, dum- 
neavoastră mă știți de... mică, 

/ cu cîndva eram retrasă, liniș- 
/ tită, mă căutau îndrăgostiți!, 
t îi purtam fericită, mă mîn- 
i dream cu diadema de flori 
(' cu care oamenii mă împodo- 
i biseră, ce mai încoace și-n 
i' colo, eram fericită. Și numele 
i îmi stătea bine, suna plăcut, 

desfătător, pentru toți cei ca
re dimineața, și seara, și peste

ORIZONTAL
1. Pictor român cu predilec

ție pentru flori — ... a îmbră
cat strai de flori și-a primit 
rîndunici; 2. Categoric de sub
stanțe parfumate (sing.) — 
Flori albastre; 3. Formație ve
getală tropicală caracteristică 
țărmurilor mlăștinoase — Filtru

Iuliu I. Pop : Deși nu sîntem 
„Gazeta matematică" (materia
lele trimise do dv. se bazează 
exclusiv pe cercuri, hexagoane, 
cifre, probleme, calcule etc.) vom 
publica din cînd în cînd cîte 
ceva.

Poate aveți și ceva specific 
rubricii.

Traian Colda — Lupeni : Re
gretăm dar s-a îritîmplat con
trar speranțelor dv. „Divertis
mentul turistic" a fost „înghi
țit" de marele „Kosch" din cau
za „terenului accidentat" : a) 

tul succesului erau ciorapii mei 
verzi — spune O’Toole. Nicio
dată nu-i voi schimba". Se spu
ne că și acum O'Toole poartă 
totdeauna ciorapi verzi, chiar 
dacă este îmbrăcat în smoking.

Doi ani mai tîrziu el este ab
solvent al Academiei și intră 
la Teatrul „Old Vic" din Bris
tol. Atmosfera și munca sînt 
plăcute, dar banii sînt încă pu
tini -- 22 dolari și 40 cenți pe 
săptămînă. Talentatul actor nu 
trece însă neobservat. El capătă 
unul din rolurile principale în 

interesanta piesă a lui Hali — 
„The Long, the Short and the 
Tall" („Lungul, scurtul și înal
tul,). Piesa are un succes ră
sunător în West End-ul londo
nez și criticii laudă foarte mult 
pe actorul irlandez pină atunci 
necunoscut.

In același timp, O'Toole fa
ce cunoștință cu actrița Sayan 
Phillips, cu care se căsătorește 
după cîteva luni.

Primele propuneri serioase 
pentru roluri în diferite filme 
nu intîrzie. Cel mai atrăgător 
dintre ele este „Lawrence of 
Arabia" (Lawrence din Arabia). 
In acest film lotul trezește res
pect : regizor c-ste David Lean, 

zi, nu mă ocoleau. S-au dus 
însă timpurile acelea I Vă 
rog, crcdeți-ma, n-am o pre
tenție exagerată ca omul ăla 
din poveste carc-a cerut să-i 
schimbe numele din Ion in 
Gheorghe doar pentru ca să-i 
spună acasă... Gicu. Nu, nici
decum I La mine c cu totul 
altceva. Și pentru că, sînt si
gură, vă miră faptul că, deși 
înaintată in... grad și primind 
și-un „ordin" (caro, oricum, 
e mai marc dccît o medalie)

FOILETON
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mă apuc așa, tam-nesam, de 
lăcrămații, o să-mi explic ce
rerea mai detaliat. Tntii insă, 
o precizare: oricît de mult 
aș ține la mine însămi, ca... 
stradă care se respectă, v-a.ș 
ruga să nu mă bănuiți de 
narcisism. Niciodată, și nu din 
vina mea n-am fost lăsată să 
sufăr de această maladie I Au 
avut grijă răufăcătorii să-mi 
tempereze elanul de a fi cît 
mai frumoasă, mutilîndu-mi 
an de an... reputația. Speram 
totuși, dar nu ca alții în ne
prevăzut ci în... previzibilele 
măsuri pentru a mi se înturna 
înspre definiție destinul. Dar,
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rar; 4. A dedicat florilor un 
volum de versuri intitulat „In 
grădină" — Floarea lacului al
bastru (pl.); 5. O jumătate de 
hectar — Vas — Aproape mov; 
6. Podiș american în care în
floresc cactușii — Oraș în Gre
cia; 7. Too ! — Floarea ochilor 
— Buchie; 8. Pomifcră vîrf!

patru puncte negre în plus: b) 
inadvertențe ca IUR și LGB 
(chiar definite „întreprinderea 
de utilaje române" și respectiv

POȘTA RUBRICII
Liceul Gheorghe Barițiu); c) un 
substantiv articulat (masivul); 
d) colțul din dreapta semiîn- 
chis. In intenția de a veni în 
ajutorul dv. și al altor compu- 

care a realizat „Bridge on the 
river Kwai' („Podul de pe rîul 
Kwai"), scenarist — Robert 
Bo)t, autorul piesei „A Man of 
All Seasons" („Un om pentru 
eternitate"), din ansamblul de 
actori fac parte staruri ca sir 
Alec Guinness și Anthony Que
en. Dar cel mai atrăgător este 
chipul enigmatic, contradictoriu 
și complex al eroului principal 
— Lawrence din Arabia.

L-am văzut la Londra in a- 
ceeași zi pc O'Toole în film 
și pe O’Toole jucînd într-una 

din piesele timpurii ale lui 
Brecht — „Baal". Interpretarea 
pe scenă nu a fost strălucită. 
Actorul însuși explică că după 
interpretarea rolului lui Lawren
ce, s-a simțit ca o corabie răma
să fără catarg și fără cîrmă pe 
o marc furtunoasă. Turnarea 
filmului a continuat doi ani. In 
tot acest timp, zi și noapte, 
O'Toole trebuia să fie totdeau
na numai Lawrence. „Gîndiți-vă 
— spune actorul — că intr-un 
prim plan trebuia să arăt dc 

27 dc ani. Opt secunde după 
aceea, într-un alt prim plan, 
trebuia să am 29 de ani. Opt 
secunde blestemate șl îmbătrî- 
ne.ști cu 2 ani. Niciodată acest 

zadarnic ! Și, poale nu m-aș fi 
supărat chiar alît de tare dacă 
himera după care tinjeam — 
de a mă vedea iar, mereu 
pariind pe... umeri (bineînțe
les, acum, primăvara .și vara) 
doar mantia mea verde cu 
„picățele" albe și atit de plă
cut mirositoare — ar fi aler
gat cu cine știe ce viteze su
personice, ca de pe cosmo- 
droin ! Dar, să-ți vezi visul 
(do a fi mereu frumoasă) scor
monit de rituri grohăitoare, în 
căutare de prozaice ghinde sau 
jir și de duătoare cotcodăcind 
de dimineața pînă scara, e 
groaznic ! Și insuportabil I

Cred că m-am întins prea 
mult în cererea mea și pentru 
a nu mă .enerva și mai tare 
închei, deși sînt sigură că n-am 
spus totul. Vă chem însă la 
mine să mă vedeți, să-mi cu
noașteți prietenii și dușmanii 
și dacă nu veți reuși să-mi 
rodați... încrederea în nemuri
rea numelui pe care parcă to
tuși (decît să-mi ziceți cumva 
„Aleea Găinilor" sau „Aleea 
Porcilor") aș vrea să-l mențin 
— să-mi aorobați respectiva 
cerere scrisă.

Luptăm pentru înfrumuse
țarea orașului Lupeni 

Aicea Narciselor

pt. conformitate 
V. Tcodorescu

— Din Rodna ! — Muzică li
rică: 9. Cu o floare-n dinți...
— Măcicș cu flori de tranda
fir: 10. Ca petalele florilor de 
gențiană, volbură sau petunie
— Aria florilor — Din Corsi
ca 1; 11. Pe atunci înflorea... și 
noaptea cădea parfumată (neart.)
— Oraș în R. P. Polonia; 12. 
Lingă foc ! — încolțiți: 13. Preo
țesc care dansau la serbările 
lui Bachus împodobite cu flori 
și frunze de viță (sing.) — Floa
rea nu mai vrea să dea și s-a 
făcut... (Arghezi).

VERTICAL'
1. Revista literară în care a 

apărut poezia „Floare .albas
tră": 2. Muntean — Floare albă: 
3. Festă — Decor din care nu 
lipsesc florile; 4. A publicat 
volumul de versuri „Flori de 
mucegai" — Provincie în Gre
cia antică; 5. Performanță — 
Floarea lui: 6. Poate fi și sil
vic — Casian — Certe I; 7. 
Ion Vasilescu — Violonist și di
rijor spaniol de renume mon
dial — Asia; 8. Primește flo
rile succesului — Bust; 9. Tra
ian Orghidan — A ! — Relativ 
la vînt: 10. Alintări — început 
de brumă: 11. Floare albă din 
Ana Lugojana — Fără tonus 
(pl.): 12. Căzut do la înălțime
— ... fecioara cu ochi sprințari: 
13. Pictor rus cunoscut prin 
peisajele lui marino.

Tng. Olimpia ALMAȘAN

nători amintim cerințele unui 
careu publicabil :

Procentajul punctelor negre 
să nu depășească 15 Ia sută 
iar densitatea tematică să fie 
de aproximativ 50 la sută. Nu 
se admit substantive articulate 
și verbe Ia alte forme în afara 
infinitivului și participiului. Nu 
se admit bare (puncte negre a- 
lăfurate) și colțuri semiînchîse. 
Nu se admit cuvinte inexisten
te mai mari de două litere.

I. V.

proces de îmbălsămare lentă șl 
chinuitoare nu a fost atit de 
plicticos pentru mine. Lawrence 
m-a slutit sufletește". Cu toate 
acestea, cînd l-am privit R$ 
O'Toole cel viu, am fost uimit 
de minunea metamorfozei. Dacă 
nu aș fi citit programul, nu cred 
că aș fi ghicit că romanticul 
Lawrence cu ochi albaștri poale 
avea ceva comun cu frământă
rile sufletești ale omului pe 
care ii vedeam pe scenă.

Visul lui O’Toole este să a- 
jungă un mare actor dc teatru. 
Dar, cel puțin pînă acum, cele 
mai mari succese ale sale au 
fost înregistrate în film. Se spu
ne că cel mai mare succes ar 
fi „Becket", altora le place mai 
mult „Lord Jim" („Lordul Jim"). 
dar toți sînt îneîntați do acest 
actor fermecător, bogat sufle
tește, precis și zgîrcit în utili
zarea registrului complex și 
multilateral al mijloacelor de 
exprimare.

Se înțelege că cei care il 
respectă cel mai mult pe actor 
nu ar vrea să-l vadă în filme ca 
„S-a furat un tablou".

Peter O'Toole este acum de 
ajuns dc bogat, dar asta nu-1 
împiedică să rămînă același ir
landez modest, fără griji și cu 
simțul umorului. El continuă să 
poarte sacouri sport invechi'e. 
în această ținută, O’Toole plea
că adeseori în Irlanda, pariază 
la cursele do cai de lingă Dub
lin, apoi se instalează intr-o 
cîrciumioară șl petrece pînă 
noaptea tîrziu cu prietenii săi 
din teatru sau cu vreun necu
noscut, dacă a descoperit cum
va că acesta poartă ceva ver
de.

In Evul Mediu, moartea li
nei fetițe nou-născute era 
considerată, la musulmani, 
cca mai fericită situație de
oarece, de veacuri, nașterea 
unei fetițe însemna nenoroci
re. Dc atunci datează și zi- 
rătoarea : „Cui l-a murit fata 
și cine a cumpărat pămint, 
nu a pierdut".

După ce soția năștea trei 
fote, soțul avea dreptul să 
divorțeze.

O
In satele din Camerun c- 

xistă o lege nescrisă, potrivit 
căreia, pînă le nașterea pri
mului copil, femeia căsătorită 
ajută soacrei și soției fratelui 
mal marc al soțului ci la 
munca cimpului si la bucătă
rie. După ce naște, ea primeș
te pămint pe care să cultive 
porumb și mei, precum și o 
ajutoare — pe soția fratelui 
mai mic al soțului, în cazul 
că aceasta nu arc copil.

O
La clicii, triburi care locu

iesc la poalele muntelui I<i- 
limandjaro și se îndeletni
cesc în special cu creșterea 
vitelor, lehuza primește in 
dar un minunat pieptene din 
ceramică.

Pentru a împiedica împăr
țirea turmelor, la aceste tri
buri divorțul este interzis. O 
căsătorie nu este valabilă 
decît după ce soția a născut 
un copil.

O
Potrivit datelor U.N.E.S.C.O„ 

în Peru există în prezent 333 
mame care la nașterea primu
lui copil abia împliniseră 10 
ani. Aproximativ 120 000 <’<• 
femei peruviene au devenit 
mame între 10 și 15 ani.

O
Studiind relațiile socialo ale 

tuaregilor, etnografii au aflat 
lucruri ciudate. Astfel, dună 
nașterea primului copil, fe
meia capătă deodată o mul
țime de drepturi. In absenta 
soțului, ea putea schimba lo
cul taberei, mula turma in 
alt loc și dispune de avutul 
familiei — oi și vaci.

o
Sub un pretext oarecare, un 

bărbat a pătruns într-un a- 
partament în care se afla

0 
l

I 
C

doar Fuji Kumamoto, un bă
iețel de 10 ani care desena, 

întorși acasă, părinții au 
descoperit că li s-au furat 
niște acțiuni, îmbrăcăminte și 
un aparat de filmat. Dar ho
țul nu s-a bucurat prea mult 
timp de prada sa. Băiețelul, 
bun observator, a reușit să 
reconstituie din memorie por
tretul necunoscutului, pe ca
re poliția l-a prins apoi foar
te ușor.

O
Doi indivizi înarmați au in

trat recent într-o bancă din 
Boston (Anglia) și au început 
să tragă în aparatele fotogra
fice pentru a evita să fie fo- 
tografiați.

Dar aparatele au funcționat 
mai repede decît gloanțele, 
așa îneît cei doi răufăcători 
au fost curînd arestați și in
culpați, fără să poată con
testa.

o
Cazul s-a petrecut în Repu

blica Sud-Africană. O tînără 
pumă și-a rupt doi colți de 
pe maxilarul inferior și s-a 
îmbolnăvit grav. Pentru a o 
salva, ea a fost dusă la Uni
versitatea din Pretoria, unde 
studenții din ultimii ani de 
la Facultatea de itiedicină au 
hotărît să-i pună doi colți de 
aur.

Sub acțiunea anesteziei, pu
ma a adormit și stomatolo
gii s-au apucat de lucru. Pes
te o oră. pumei i s-a pus o 
punte, iar peste cîteva zile 
Kimba (acesta era numele 
ei) a părăsit cabinetul den
tar absolut sănătoasă, fără 
să bănuiască cu a devenit pri
ma pumă din lume cil colți 
de aur.

O
Unica mumie din Bulgaria 

se păstrează la Muzeul dc ar
heologie din Varna. Ea re
prezintă un cap de egiptea
nă cure a trăit cu 4 000 de 
ani in urmă. Înainte, mu
mia se afla in orașul Luxor 
din Egipt. Acum 50 de ani. 
consulul rus din Varna, Ro
gozin, a adus-o de acolo și a 
dăruit-o primului director și 
întemeietor al Muzeului din 
Varna, Karel Skorpil.
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Alte aspecte 
de la sărbătorirea 

zilei de 1 Mai
la Petroșani

TREC H \RNICII PREPARATORI PETRILENI...

-Si VIITORUL DE AUR AL ȚAKH

- ȘI SCHIORII ȘCOLII SPORTIVE ■ \ tu : E. FRITSCH
A

In slujba 
sănătății 

oamenilor
Cci care zi și noapte apără 

sănătatea oamenilor au de
monstrat cu satisfacția rezul
tatelor bune pe care le-au 
obținut, cu încredere in noi 
succese pe frontul nobilei 
misiuni pe care o au de în- 
d« plinit. Fluturind baloane si 
eșarfe multicolore, scandind 
numele dragi alo partidului 
și țării noastre, oamenii in 
alb ai Văii Jiului au demon
strat cu optimism și încrede
re in politica înțeleaptă, con- 
sec'.rntă a partidului nostru, 
și-au exprimat hotărîrea fer
mă de a nu-și precupeți efor
turile pentru îndeplinirea noi
lor sarcini trasate de partid 
în domeniul sănătății. Tn co
loana medicilor și a persona
lului mediu sanitar am dis- 
lins pe medicii Mihai Marti
novich, Mihai Filip, Ionol Ra-

i-u, Valeriu llicș, Viorica Mun- 
teanu, Virgil Marlin. Ion Bă
lan, pe Sofica Moldovan. 
Irina Kristaly. Cornelia F»ru- 
Jescu.

Părăsind pentru sc..rt timp 
saloanele celor ce-și îngrijesc 
sănătatea, pentru a putea fi 
din nou utili la locuirile lor 
de muncă, medicii și perso
nalul ,Jmediu sanitar din Va
lea Jiului au venit la demon
strație animați de sentimen
tele cele mai sincere de apă
rare a vieții oamenilor, con
știent! că în munca lor uma
nismul trebuie să stea în pri
ma bancă, conștienți că de 
priceperea și de promptitudi
nea intervențiilor lor atirnă 

■ do multe ori o viață de om.
A

f nti—lin 
singur gînd

In coloane compacte au de
filat de 1 Mai și cei ce pres- 
• .<ză servicii către populai ic 
— salariații T.G.C.. I.G.L.,
S.D.E.. ai cooperativelor moș-

teșugărești. Cu toții au adus 
la întâlnirea cu acea frumoa
să zi de Mai întîi realiză
rile obținute de la. începutul 
acestui an, hotărîrea de a am
plifica aceste realizări în lu
nile caro vin. Salariații T.G.C., 
I.G.L. și S.D.E. au defilat in 
frunte cu conducătorii lor, 
inginerii Gheorghe Romoșan, 
Gheorghe Galan, Andrei Sa
muel, iar printre cooperatorii 
de la „Jiul" Petroșani s-au a- 
flat Gheorghe Roșu. Vasile 
Ungur. Ștefan Ghergan. Nico- 
lae Negoțiu, Nicolae Sibișan, 
Tordan Duda, Alexandru Par
cea și mulți alții.

Purlînd cu mândrie portre
tele conducătorilor partidului 
și statului, drapele roșii și 
tricolore, flori și ramuri în
verzite. prestatorii de servi
cii către populație au trecut 
prin fața tribunelor expri- 
mîndu-și atașamentul lor fier
binte față de partid, hotări- 
rca de a obține realizări spo
rite Ia locurile lor do mun
că. contopind u-se într-un sin
gur gînd — de a munci mai 
mult și mai bine.

Concursul școlar 
de matematică
In toate școlile generale 

din cadrul municipiului s-a 
desfășurat faza locală a con
cursului de matematică, eve
niment remarcabil în viața 
școlară. întrecerea a scos in 
evidență buna pregătire a c- 
Jevilor și in special a celor 
din clasa a VIII-a care se 
pregătesc intens și pentru 
concursurile de admitere în 
licee și școli 

Din clasa 
de la Liceul 
prezentat la olimpiadă 12 e- 
levi toți reușind să obțină 
punctaje satisfăcătoare, iar 
șase- vor participa la faza ju
dețeană a concursului.

profesionale, 
a VIII-a B 
Vulcan s-au

Dan C. MARINESCU

| SPORT
Avancronica fotbalistica

Mare e setea 
de puncte!

Cu șase etape înainte de fi
nal, acest dramatic campionat 
al diviziei A își consumă azi 
un act interesant. Și este inte
resanta această a 24-a etapă din 
mai multe puncte de vedere. 
Ce va însemna ea pentru fot
balul nostru ? Va însemna mul- 
I-

Ar putea mări șansele, dina- 
movișlilor bucureșteni și 
ale giulcștenllor în lupta 
bă pentru rîvnitul titlu de cam
pioni.

Ar putea fi ultima încercare 
a argeșenilor de a mai spera in 
minuni.

Ar putea fi o nouă opinteală 
a Vagonului pentru a oferi po
sibilitatea celor ce iubesc fot
balul să afirme că a căzut e- 
roic.

Ar putea duce vorbă la selec
ționeri că și în echipa Jiul sînt 
niște jucători demni de 
dere.

Și mai înseamnă ceva 
de azi. înseamnă un util 
viu al selecțlonabililor 
care ne vor reprezenta miercuri, 
în țara cantoanelor, într-un 
meci al cărui rezultat îi va du
ce în Mexic pe elvețieni sau 
pe români.

De aceea cred că etapa de 
azi va fi mai agitată decîi mul
te de pînă acum. Să amintim 
pe scurt pe aceia care, pe 8 
stadioane din țară, se vor afla 
azi față în față.

Pe malul marii se întîlnesc 
două echipe care, în etapa tre
cută au obținut rezultate opu
se : „U" Craiova a învins aca
să la diferență de trei goluri 
pe Politehnica, iar Farul a pier
dut, lot la diferență de trei go
luri, la Petroșani. Cred că an
trenorul Cosmoc își va conduce 
echipa la victorie împotriva 
foștilor lui elevi.

Dacă duminică Vagonul a ju
cat în deplasare la— U.T.A., azi 
joacă pe teren propriu cu 
A.S-A. Tg. Mureș. Arădanii vor 
face 18 puncte daF vor rămîne 
în continuare pe acel loc pe 
care l-au închiriat de multă 
vreme.

Dacă însă piteșteDii vor re. 
să le faciliteze rapidiștilor apro
pierea de U.T.A., atunci • vor 
prelua ei lanterna roșie, ale 
cărei raze le simt tot mai a- 
proape și le vor simți pînă la

chiar 
acer-

încre-

etapa 
coloc- 
noștri

15 iunie cind se vor... arde. 
Chior dac3 Barbu și-o cerut ier
tare !

„Bancarii" bucureșteni vor 
avea ca oaspeți, azi de dimi
neață, pe universitarii clujeni. 
De pe locul 14, cu numai 21 de 
puncte, bucureștenii privesc îna
poi cu minie. Ei ou marc ne
voie de cele două 
care le pot obține.

l'n meci atractiv, 
se dispută pe malul Bahlulului. 
U.T.A. deplasează cea mai bună 
garnitură a sa in dorința de a 
se întoarce cu un punct din 
dealul Copoului, punct care s-o 
țină totuși la distanță de cele 
două principale urmăritoare. Po
litehnica are însă numai 22 de 
puncte ?i o doza de emoții. 
Meci de luptă. Pronostic: 1, 
X.

în meciul cu Dinamo Bacău, 
ploieștenilor nu le poale scăpa 
victoria, mai ales că joacă a- 
casă, că au mare nevoie de 
puncte, că, în sfîrșit, Bacăul e... 
liniștit.

Deschis oricărui rezultat e me
ciul de la Oradea, dintre Crișul 
și Steaua. La egalitate dd punc
te, 2& ambele * 
căuta să scoată cîte un punct 
sau chiar două. " . ’
meciurilor egale, Crișul va mai 
realiza azi o remiză. Poate fi și 
1.

înlilnirea dintre Dinamo Bu
curești și Jiul poate părea mul
tora jucată dinainte. Credem 
însă că Jiul va juca și azi bi
ne, ca întotdeauna, în Capitală, 
că dacă va pierde, numai la un 
scor strîns ar putea s-o facă. 
Oricum, Dinamo n-a încheiat 
lupta cu U.T.A. Așa că...

în. Valea Jiului, divizionarele 
noastre C primesc vizite. Știința 
va avea ca partener pe Tehno- 
(riq Cluj, iar Minerul Lupeni pe 
Victoria Caransebeș. La egali
tate de puncte, 30, cu rivalele 
lor de pe locul întîi — Aurul 
Zlatna, respectiv Minerul Ani
na — favoritele noastre au toa
te șansele la victorie pentru a 
face din nou rocada de locuri 
cu adversarele lor direcle din 
clasament care azi joacă în de
plasare : Aurul Zlatna la Mine
rul Ghelar, iar Minorul Anina 
la Furnirul Dela. Credem că 
așa, Yi° î‘-

Dumitru GHEONEA

puncte pe

interesant,

formațîi

Campioana a

Entuziasmul elevilor
Cu entuziasmul cc-i caracte

rizează, elevii au ieșit, o dată 
cu primăvara, la înfrumuseța
rea împrejurimilor școlilor în 
care învață. Elevii Liceului Lu
peni, împreună cu salariați ai 
preparatei, sectorului I.G.L. și 
depozitului C.L.F., au amenajat 
o frumoasă bază sportivă la 
periferia parcului 6 August, iar 
lingă aceasta au amenajat o 
stație de parcare a mașinilor. 
La rindul lor, elevii de la Gru
pul școlar minier din locali-

vi-
nr.

tate au transformat terenul 
ran din spatele căminului 
10 intr-un loc frumos, atractiv, 
unde in curînd vor răsări flori, 
iarbă verde, vor plesni muguri. 
Nici elevii școlilor generale nu 
s-au,lăsat mai prejos. Tncepînd 
cu bobocii din clasa înlii și 
terminînd cu „veteranii" clase
lor a VIII-a. elevii școlilor ge
nei ț le nr. 1. nr. 2 și nr. 3 Lu- 
perji și-au croat, cu „forțe pro
priii terenuri de sport, alei 
cu L\pri și spații verzi.

Poate că, si ta București, Naidin...
Foto i M. COCÎRLA

PRONOSPOR T ț

i
1. F. C. Argeș — Rapid 2
2. Politehnica Iași — U. T. Arad 1
3. Vagonul — A.S.A. Tg. Mureș 1
4. Farul — „U" Craiova 1
5. Petrolul — Dinamo Bacău 1
6. Crișul — Steaua X
7. Juventus — Internazionale X
8. Palermo — Roma 1
9. Verona — Atalanta 1

10. Bologna — Torino 1
11. Fiorentina — Fisa 1
12. Napoli — Cagliari X
13. Sampdoria — Lanerossi 1

I
i

Știri de ultimă oră
FOTBAL

în-La Florența s-au întilnit 
tr-un meci amical de fotbal 
selecționatele de amatori ide 
Italiei și Angliei. La capătul 
unui joc echilibrat, cele două 
echipe au terminat la egalita
te : 0—0.

La Hamm s-au întilnit în
tr-un meci amical de fotbal se
lecționatele de amatori ale R.F. 
a’ Germaniei și Franței. Jocul 
s-a încheiat cu un rezultat de 
egalitate : 3—3 (2—2).

ȘAH
Cea de a 8-a partidă a me

ciului pentru titlul mondial de 
șah, caro se desfășoară la Mos
cova între marii maeștri sovie
tici Tigran Petrosian și Boris

Spasski, s-a întrerupt la muta
rea 41.

BOX
La Budapesta a început un 

turneu internațional de box, la 
care alături de cci mai buni 
pugiliști maghiari participă și 
sportivi din România și R. D. 
Germană.

In Limitele categoriei ușoare, 
boxerul român Gh. Ene l-a în
vins prin K.O. pe maghiarul 
Vigh. La categoria semiușoară, 
P. Dobrescu (România) a dis
pus Ia puncte de Echer (Unga
ria). La categoria mijlocie u- 
șoară. pugilistul român I. 
Gyorffi a fost întrecut la puncte 
de maghiarul Kovacs. Boxerii 
români Gh. Drugă (categ. pană) 
și Gh. Cojocaru (categ. mijlo
cie) au pierdut întîlnirile sus
ținute cu Orban (Ungaria) și 
respectiv Patkos (Ungaria).

ic^jli noi de apărare, gospodărire 
și dezvoltare a londulni forestier

Transformările social-politice 
și economice care au avut loc 
în țara noastră au făcut ca u- 
nele dispoziții ale Codului Sil
vic, care datau din anul 1910, 
să devină cu totul necorespun
zătoare. Pentru ca in legisla
ția noastră să se reflecte fidel 
aceste transformări, realizările 
obținute în ramura economiei 
forestiere și în vederea asigu
rării cadrului legal al ocrotirii 
și dezvoltării pădurilor, se sta
bilesc reguli noi. socialiste, de 
apărare, gospodărire și dezvol
tare n fondului forestier. Modi
ficările esențiale ale Codului 
Silvic au fost aduse pe linia a- 
părării și conservării fondului 
forestier. In acest sens o dis- 
pn-'it’p nouă, de o deosebită im
portanță. este aceea introdusă 
în temeiul Legii nr. 12/1968 cu 
privire la apărarea, conserva
rea și folosirea terenurilor a- 
gricole. In scopul apărării și

conservării fondului forestier 
este prevăzută obligația bene
ficiarilor de lucrări de inves
tiții sau producție, pentru a că
ror executare sînt necesare te
renuri ce se scot din fondul 
forestier ori defrișări de pă
duri. de a include în valoarea 
acestor lucrări și sumele pen
tru terenurile scoase definitiv 
sau temporar din fondul fores
tier, precum și despăgubirile 
pentru defrișarea pădurilor îna
inte ca acestea să fi ajuns la 
vîrsta normală de tăiere, cit 
și cheltuielile suplimentare dc- 
Vrminato de exploatare în con
diții speciale a unor arborele 
din pădurile ce se defrișează. 
Pentru organizațiile socialiste 
posesoare de terenuri scoase 
temporar din fondul forestier 
s-a prevăzut obligația ca la ex
pirarea termenului să redea a- 
ceste terenuri în starea de a 
putea fi reîmpădurite.

De igiena nimicii intelectuale depind
sănătatea și randamentul nostru

(Urmart din pog. 1)
copioase; plimba-

surmenajului, uzura rapidă a 
organismului, epuizarea și îm- 
batrinirea precoce. Ce măsuri 
luăm pentru a ne apăra orga
nismul

latre 
muncii 
sivă și 
sen ti al. 
vă înțelegem somnul vom În
cerca să enumerăm factorii care 
condiționează calitatea semnu
lui, făcîndu-ne să dormim „ca 
scăldati' : Întreruperea muncii 
Lnl*-lectuale cu o oră înainte de 
cuhare, evitarea enjcliilor pu- 
b ni-e h-unm -i a ceaiurilor

de astfel de efecte ? 
măsurile de igienă ale 

intelectuale, odihna (pa- 
activă) este factorul c- 
Cum prin odihnă pasi-

și a meselor , . ,
rea de o jumătate de oră, liniș
tea și aerul curat din dormitor 

■într-un pat confortabil, fiind 
principalii stimuli ce îndeamnă 
la «somn ușor".

Inactivitatea, lipsa mișcării, 
odihna pasivă îndelungată pot. 
obosi organismul întocmai ca și 
munca fizică intensă. De aceea, 
este necesar ca odihna pasivă 
(somnul) să lie alternată cu 
odihna activa corespunzătoare. 
Prin efectuarea unor activități 
fizice ușoare și a sportului de 
masă, se îmbunătățește simțitor 
funcționarea aparatului cardio
vascular și a funcțiilor respira
torii; impulsurile primite de *♦» 
mușchi au și ele o influență li- 
mulatorie asupra sistemului ner
vos central. Așa se explică de

ce marii titani ai științei, li
teraturii, filozofiei au îmbinat 
munca lor creatoare cu mișca
rea în aer liber. Tolstoi, Zweig, 
Hugo, Sadoveanu, Hclmholcz. 
Pavlov și atilia alții sint exem
ple strălucite în această privin
ță. Gimnastica, grădinăritul, as
censiunea munților, plimbatul 
pe jos sau cu bicicleta, înotul 
sînl activități ce ne sînt prea 
bine cuno&ule dar pe care, din 
păcate, nu toți le practicăm cu 
consecvență.

In afara celor două elemente 
de baza ale igienei intelectuale 
(somnul și odihna activă) este 
necesar -ă se respecte o igienă 
a locului de muncă și o igienă, 

nuntii intelectuale. Este re- 
îandabij ca activitatea de 

Ni

mic, planificat, cu pauze scur
te, organizate sistematic, iar 
poziția la masa de lucru tre
buie să fie corectă, pentru a 
permite o bună circulație a siu- 
qelui și ventilația plăminilor. 
Încăperile cu temperatura cons*' 
tantă, 22—25°C, cu umiditate 
între 50—70 la sută, cu ventila
ție corespunzătoare, bine ilumi
nate vin să completeze condiții 
optime de igienă.

in concluzie, cîntărirea justa 
a volumului muncii noastre, e- 
chilibrarea regimului de activi
tate și de odihnă, respectarea 
normelor expire mai sus. repre
zintă măsuri igienice menite s3 
asigure păstrarea sănătății și 
un bun randament in munca in
telectuală.

Nercspecturea acestor dispozi- 
țiuni, conslind în ocuparea u- 
nor păduri sau terenuri din 
fondul forestier fără aprobarea 
legală, ocuparea unor suprafe
țe mari, amplasarea lucrărilor 
pe alte terenuri dccît cele a- 
probate, neredarea terenurilor 
scoase temporar din fondul fo
restier in stare de a putea fi 
reîmpădurite, constituie contra
venții și se sancționează cu a- 
mendă de la 5 000 la 50 000 lei 
pentru organizațiile socialiste si 
cu amendă de la 500 la 10 000 
lei pentru perspancle fizico. Con
statarea acestor contravenții se 
face de către inginerii și teh
nicienii do la ocoalele silvice 
și de la inspectoratele silvice, 
precum și de către împuternici
ți i in acest scop de directorii 
inspectoratelor silvice. Amen
zile se aplică numai do către 
directorii inspectoratelor silvice 
prin rezoluție pe procesele ver
bale de constatare ;> acestor 
contravenții. O deosebită impor
tantă o are in acest sens pre
vederea că amenzile aplicate 
organizațiilor socialisto vor fi 
imputate de acestea persoane
lor vinovate do săvjrșiroa fan
telor ce constituie contravenții.

’•'aptele do mai sus ce con
stituie contravenții. în cazul in 
care sînt săvîrsite în 
petat devin do acum
ți uni și se pedepsesc cu închi- 
soarc de la o lună la un an.

Modificările aduse Codului 
Silvic au do asemenea mor.iron 
de a apăra intr-o si mai ma
re măsură fondul forestier. S-a 
prevăzut, astfel, r-’* ♦ningea ori 
scoaterea din rădăcini, fără 
drept, cu sau fără ridicare- t- 
cestora de arbori puieți ori lăs
tari, din păduri sau do no alte 
terenuri cu vegetație forestie
ră. anarHnînd organizațiilor so
cialiste. dacă va’rr ’-ei Duguboi 
£ște mai mare do 20f> seu 
dacă valoarea paevhei este oi
nă la 200 lei. dar fota a fost 
săvirșită în mod rc'. i-f. a- 
stituie infracti^ne și se pedep
sește cu amendă do la 700 la 
2 000 lei. însușirea de arbori

mod re
in f me

doboriți cu prilejul unor cala
mități naturale sau de arbori, 
puieți sau lăstari care au fost 
tăiati ori scoși din rădăcini, fă
ră drept, de către alte persoa
ne precum și distrugerea sau 
degradarea arborilor, puioților 
ori lăstarilor, comise în ace
leași condiții referitoare la va
loarea pagubei produse, se pe- 
dcosește cu aceeași nedeaosă.

Pentru faptele arătate mai 
sus, pedeapsa se agravează (a- 
coașta fiind închisoare de la 
o lună Ia trei luni sau amen
dă’. dacă au fost comise în ur
mătoarele condiții : între apusul 
și răsăritul soarelui, prin tăie
rea arborilor cu ferăstrăul, in 
păduri sau no terenurile cu 
vegetație forestieră care înde
plinesc exclusiv f"ncții do pro
tecție. dacă au fost comise de 
trei sau mei multe persoane și 
dacă au fost comise în inter
val de un an do la data con
damnării definitive a făptuito
rului pentru o infracțiune sil
vică.

Tmnortante pagube se pot a- 
(b • fondului forestier si prin 
vătămarea arborilor, pniotilor 
sau lăstarilor datorită pășu.nă- 
ri; în zonp sau păduri înecare 
nâKunatul este interzis, cum ar 
fi Ho exemolu pepinierele pen- 

reproducători, zone cu e- 
sente rare și altele. Ducă în 
acest fel șe tL’-eca2ă. o pa?»»bă 
mo’ mure de 300 Tei fapta con- 
st'*"io infracțiune se oedeo- 
so<t<. n, amendă do la 700 la 
p p<v> ir.;

Modificările 
Silvic 
pishiția 
noastră 
actuala

druinarea si controlul Mi 
rului Economici Forestiere au 
tot<xl..tă mcnu’\’ do a fi o ga- 
rant: ■ «agoră pentru apărarea 
si dezvoltarea fondului fecs- 
I’’’- -- una din ’'''cații|- de 
șea' ’ă ele patriei noastre.

"duse Codului 
pun de acord lc- 
silvică cu întreaga 

legislație socialistă, cu 
structură organizj'torlcă 

Jtătilor silvice de sub in- 
îste-

TV
■■■■■■■■■■■■

Duminică 4 mai 1969

3,30 Orn exactă. Gimnastica 
<U> dimineață.

3.45 Sfatul medicului. Astenia 
de primăvară.

9,00 Ora satului.
10,20 Pentru copil și școlari. La 

șase pași de o excursie — 
emisiune concurs.

11.30 Filmul serial: „Belle șl 
Sebastîen* (VI) — Vame
șul.

12.00 De strajă patriei.
t2.30 Concert simfonic.
13.15 Armonii și ritmuri mile

nare.
13.45 închiderea emisiunii de 

dimineață.
16.30 Duminică sportivă. Fotbal: 

Politehnica Iași — H.T.A. 
și. Dinamo București — 
Jiul — transmisiune alter
nativă de la Iași și Bucu
rești.

19,00 Telejurnalul dc seară.
19.15 Hai la horă, hai la joc.
19.45 Desene animate.
20.00 Film cu trei stele: „Iubeș- 

to-mă" — film muzical cu 
Elvis Presley.

21,35 Cei cinci Strauss — mon
taj muzical-corcgrafic.

22.15 Telcsport.
22.45 Telejurnalul de noapte. 
23,00 închiderea emisiunii.

RADIO
PROGRAMUL I :

5,05—6,00 Program muzical 
dc dimineață; 6.05—9,30 Mu
zică și actualități; 9,30 Revis
ta literară radio; 10,00 Crea
ții corale; 10,10 Curs de lim
ba engleză. Ciclul II, lecția a 
30-a; 10,30 Din folclorul mu
zical al popoarelor; 11,05 Ca
ruselul melodiilor; 11,45 Sfa
tul medicului; 12,00 Muzică 
ușoară: 12.20 Cronica plastică 
de Radu Toncscu; 12.30 Intil- 
nire cu melodia populară și 
interpretul preferat; 13,10 A- 
vanpremieră cotidiană; 13,21 
Muzică ușoară; 14.10 De ce ? 
De unde ? De cind ? (emisiu
ne pentru școlarii din clasele 
a III-a și a IV-a); 14,25 Mu
zică: 14.30 Te apăr, te laud, 
te eînt — emisiune muzicală 
pentru ostași; 15,05 Muzică u- 
șoară; 15,15 Memoria pămîn- 
tului românesc; 15.35 Concer
tul zilei; 16,00 Radiojurnal. 
18,30 Gazeta radio; 19,00 O 
melodie pe adresa dumnea
voastră: 19,20 Sport; 19.30 
Noi înregistrări de muzică 
populară; 19,45 Muzică ușoa
ră; 20,05 Teatru radiofonic 
serial: 20,23 Suita dc balet 
„Dragostea vrăjitoare" de De 
Falia; 21,00 Album liric — 
muzică ușoară; 21,25 Mîine, in 
emisiunile muzicale: 2L35 Al
bum liric (continuare): 22,00 
Radiojurnal. Buletin meteo
rologic. Sport: 22.20 Muzică 
ușoară: 22.40 Moment poetic;

PROGRAMUL II :

6,10 Concert matinal — 
muzică ușoară; 6.45 Cîntece 
șî jocuri; 7,10 In sunet de 
fanfară: 7.37 Cintă Cristian 
Popescu; 7,45 Orchestre de 
muzică populară: 8.10 Tot 
înainte; 8.25 Selecțiuni din 
opereta „Lysistrata" de Ghe- 
rase Dendrino; 9,10 C,urs de 
limba engleză. Ciclul I, lec
ția a 21-a: 9,30 Melodii de 
estradă: 10,05 Recital de vi
oară Varujan Cozighian: 10,30 
Muzică ușoară; 11,00 Muzică 
din operete; 11,15 Soliști și 
formații artistice de amatori: 
11,45 Muzică ușoară; 12,05 
Avanpremieră cotidiană; 12,16 
Concert dc prînz: 13,00 De 

'toate pentru toți; 14,10 Mu
zică populară; 14.30 Moment 
științific; 14.35 Melodii de 
Gabriela Tomescu și Robert 
Flavian: 15.15 Muzică popu
lară: 15.40 Radio publicitate: 
16.00 Selecțiuni din opera 
„Halka" dc Moniuszko: 16.15 
Lexiconul compozitorilor ro
mâni: 16.50 Trei melodii in
terpretate do Roxana Matei:
19.30 Curs de limba engleză. 
Ciclul II. lecția a 30-a: 1O.5Q 
Noapte bună, copii: 19J55 Stu
dioul tînărvlui interpret: 20.20 
Orchestra Casei de discuri 
Electrecord: ‘’0.30 Ora specia
listului: 20.50 Melodii popu
lare: 21.05 Lucrări simfonice: 
21.40 Forum științific: 22,15 
Cîntece de A’^xandr” M^ndy 
interpretate de Sergiu Cioiu:
22.30 Cronica nlast’^*- 09 
Concertul pentru orhestră 
de Ștefan Zorzor: 23.07 Mu
zica <i publicul: ?9,45 Melodii 
de Florin Bocardo.

FILME

DUMINICA 4 MAI

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : împușcături sub spân
zurătoare: Republica : Acuza
tul: PETRILA: Testamentul 
unui pașă; LONEA —Mine
rul : Frumoasele vacanțe: A- 
NTNOASA: Winetou III; VUL
CAN : l'n delict aproape per
fect: PAROȘENI: Post sezon; 
LUPENI — Muncitoresc : A- 
legere de asasini: Cultural r 
Marele șarpe; URTCANI: 
Dragostea unei blonde.

Mica 
publicitate
Pierdut carnet de muncilor 

' .Jifieat nr. 34G/.19G-L pe nu
mele Popescu Ștefan. Declar 
nul.
—___________________________l



4
STEAGUL ROȘU

Dl MIM< A 4 MAI IOC.»

VIAȚA INTERNAȚIONALĂ
1 Mai peste hotare Orientul

Alger
Apropiat

Cu ocazia zilei de 1 
capitala Algeriei și în 
orașe ale țării au avut loc de
monstrații ale oamenilor mun
cii. Luind cuvlntul în cadrul 
unui miting organizat cu acest 
prilej. președintele Algeriei, 
nouari Boumedicne, a făcut un 
bilanț al principalelor realizări 
obținute de poporul algerian în 
ultimii ani, subliniind că aces
tea Constituie pași importanți 
în direcția creării unei econo
mii naționale independente.

Mai. in 
celelalte

țării. Printre altele, Nasser a 
subliniat că țara sa sprijină re
zoluția adoptată de Consiliul 
de Securitate în noiembrie 1967, 
în vederea reglementării crizei 
din Orientul Apropiat.

Aden

Cairo

în capitala Republicii Popu
lare a Yemenului de sud a avut 
loc un miting consacrat zilei 
dc 1 Mai. Președintele Moham
med Kahtan al Shaabi a trecui 
in revistă realizările înfăptuite 
după proclamarea independen
ței și a subliniat necesitatea in
tensificării eforturilor în vede
rea făuririi unei economii de 
sine stătătoare.

• ÎNTREVEDERE NOURED- 
DIN EL ATASSI — GAMAL 
ABDEL NASSER 0 UN RA
PORT SPECIAL DISTRIBUIT 
MEMBRILOR CONSILIULUI 

DE SECURITATE

ai 
U- 

participat la mitingul 
cu prilejul zilei de 1 
lehvan. In cuvîntarea 

această ocazie, pre- 
Gamal Abdcl

Peste 20 000 de oameni 
muncii din Republica Arabă 
nita au i

Mai la F
rostită cu 
ședințele R.A.U.
Nasser, a relevat succesele ob
ținute în dezvoltarea economiei

R. 1>. Vietnam

CAIRO 3 (Agerpres). — Pre
ședintele Siriei, Nourcddin El 
Alassi, a sosit vineri la Cairo 
într-o vizită oficială. In aceeași 
zi, el a conferit cu președin
tele R.A.U., Gamal Abdel Nas
ser. Potrivit agenției M.E.N., 
în cursul convorbirii a fost a- 
bordată actuala situație din O- 
rlentul Apropiat.

Șeful statului sirian este în
soțit de ministrul apărării, Ha
fez Assad.

Congresul Național
al partidului de A-

O

guvernămînt
din Dahomey

COTONOU 3 (Agerpres). — 
La Cotonou și-a deschis lucră
rile primul Congres Național 
al Partidului — LTniunca pentru 
renașterea Dahomeyului — par
tid dc guvernămînt. Sarcina a- 
cestui congres, după cum a de
clarat președintele țării. Emile 
Dcrlin Zinsou, este de a defini 
politica internă și externă a 
guvernului.

Rcferindu-se la succesele în
registrate in domeniul construc
ției economice, președintele a 
relevat necesitatea unor efor
turi sporite în vederea conso
lidării independentei economice 
a țării Tn legătură cu politica 
externă Ernilo Derlin Zinsou 
a menționat că Dahomeyul va 
continua să depună eforturi în 
vederea extinderii relațiilor de 
cooperare cu toate țările lumii, 
politică care, notrivit părerii 
sale, mntrihni** la întărirea 
păcii.

Lucrările congresului vor du
ra cîteva zile.

Avion 
american 
doborît 

deasupra 
Hanoiului

HANOI 3 (Agerpres). —
genția V.N.A. anunță că unităli 
antiaeriene ale Armatei Popu
lare Vietnameze au doborît sîm
bătă un avion american de re
cunoaștere fără pilot caro pă
trunsese in spațiul aerian al 
orașului Hanoi.

Pină în prezent, precizează 
agenția, în spațiul aerian al 
R.D. Vietnam au fost doborite 
3 284 avioane americane.

NEW YORK 3 (Agerpres). — 
Intr-un raport special distribuit 
membrilor Consiliului de Secu
ritate, secretarul general al 
O.N.U., U Thant, preconizează 
o serie dc măsuri cu privire 
la securitatea posturilor do ob
servatori ai O.N.U. dc-a lungul 
Canalului de Suez, printre care 
crearea unor așa-numito „zone 
dc siguranță" in jurul acestor 
posturi deservite de 92 dc ob
servatori ai O.N.L’. El propune, 
de asemenea, la sugestia ge
neralului Odd Bull, șeful mi
siunii dc observatori O.N.U. în 
Orientul Mijlociu, folosirea, cu 
acordul părților, a unor ambar
cațiuni și alte mijloace pentru 
evacuarea personalului O.N.U. 
în caz de pericol.

OECLARAȚIILE
NOULUI PREȘEDINTE

AL PAKISTANULUI
RAWALPINDI 3 (Agerpres). 

— La încheierea unui turneu 
prin cîteva orașe ale țării, care 
î-a permis întilnirea cu mai 
multi lideri politici, noul preșe
dinte pakistanez, generalul Yah
ya Khan, a declarat că încă nu 
au fost create condițiile pentru 
rezolvarea actualelor probleme 
ale țării. El a arătat că, in a- 
cest scop, își va continua con
sultările cu personalitățile mar
cante ale opoziției. Generalul 
Yahya Khan a dat din nou asi
gurări privind organizarea în- 
tr-un viitor mai mult sau mai 
puțin apropiat de alegeri libere 
și revenirea la un reqini cons
tituțional.

Președintele Indiei
a încetat din viață

DELIII 3 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii India, Zakir 
Hussain, in vîrslă de 72 de ani, 
a decedat sîmbătă, în urma 
unui atac de cord. Personalitate 
politică proeminentă, Zakir Hus
sain a devenit președinte al Re
publicii India la 7 mai 1967, 
după ce a deținut timp de cinci 
ani funcția de vicepreședinte al 
tării.

Comunicatul oficial dat 
blicitătii ’ - - -
cartarea 
timp de 
avea loc

Vicepreședintele Indiei, Ven
kata Giri, n depus jurămîntul 
în calitate de președinte interi
mar al Indici, funcție pe care o 
va deține pină la alegerea unui 
nou șef al statului.

la Delhi anunță 
doliului național 
13 zile. Funeraliile 
marii.

pu- 
de- 
pe 

vor

< Universul
aecît credeau

>

WASHINGTON 
preș). — Polrivit 
țiilor transmise de Obser\ a- 
torul astronomic 
„O.A.O.-2", plasat pe orbită 
la 7 decembrie 1968 la o al
titudine de 800 km, Univer
sul cercetat pină in prezent 
pare să lie de „două sau 
trei ori mai vast decit cre
deau astronomii pină in 
prezent", a anunfal dr. John 
Naugle, director adjunct al 
N.A.S.A. Denlru științele spa
țiale si aplicarea lor. Obser
vatorul orbital, cintărind 
două tone, a transmis pină 
in prezent pe Pămînt peste 
1 700 de lotograiii din spa-

3 (Ager- 
iniorma-

orbital

ANGLIA : Aspect din timpul demonstrației organizate 
la Londra dc către personalul sanitar pentru asigurarea 
unor condiții mai bune de lucru.

Lupte’e din Vietnamul de sud
SAIGON 3 (Agerprcs)i. — In 

regiunea Saigonului au fost sepi- 
nalate, în ultimele 48 de oro, 
noi ciocniri între forțele Fron
tului Național de Eliberare și 
trupele americano-saigoneze — 
relatează corespondenții agen-

PE SCURT • PE SCURT
• TORONTO 3 (Agerpres). 

— După cum declară William 
Spira, directorul „programului 
împotriva încorporărilor" din 
Toronto, in Canada se află a- 
proapc 2 000 de tineri americani 
care refuză să se prezinte la 
încorporări, pentru a fi trimiși 
apoi să lupte în Vietnam. In 
ultimii doi ani, organizația con
dusă de Spira a înlesnit imi
grarea in Canada a aproxima
tiv 600 de tineri americani.

0 NEW XORK. Greva 
muncitorilor de la uzinele de 
asamblare ale companiei Gene
ral Motors, declanșată la înce
putul lunii aprilie, a cuprins vi
neri încă 11 uzine. Astfel, nu
mărul muncitorilor aflați în gre
vă se ridică în prezent la 63 100. 
Potrivit 
patronat și reprezentanții sin
dicatului din această ramură de 
activitate au fost inițiate ne
gocieri în vederea încheierii 
unor noi contracte de muncă, 
una 
cări

agenției U.P.I., între

din principalele revendi- 
ale greviștilor.

•
s-a anunțat oficial la Djakarta, 
guvernul indonezian a hotărît 
să impună un embargo tuturor 
tranzacțiilor comerciale cu Re
publica Sud-Africană. Rhodesia 
și Angola.

Această măsură, după cum 
relatează agenția M.A.P., a fost 
propusă guvernului de Ministe
rul Comerțului și a fost sanc
ționată de Consiliul de Miniștri.

DJAKARTA. — După cum

0 ULI. — ”n ourtător al 
Crucii Roșii Internaționale, citat 
de agenția France Presse. a de
clarat că un avion aparținind 
forțelor militare federale nige- 
ricne a bombardat un snital 
biafrez. situat in localitatea 
Umu-I’voha, la 20 km de U- 
mualiia. In urma acestui bom
bardament. a precizat purtăto
rul de cuvînt, 
fost ucise, iar

18 persoane au 
alto 40 rănite.

încheierea negocierilor 
americano-vest-germane
La Washington au luat sfîr- 

ut negocierile oficiale america- 
no-vest-gc-rmane consacrate re
înnoirii acordului privind' su
portarea cheltuielilor necesitato 
de staționarea trupelor SILA, 
pe teritoriul R. F. a Germaniei. 
Comunicatul dat publicității 
subliniază realizarea unui „pro
gres substanțial" în cursul con
vorbirilor. Ele urmează să fie 
reluate la 2 iunie la Bonn.

mai vast
astronomii ?

fiul cosmic. „O.A.O.-2" efec
tuează zilnic observații asu
pra cîlorva sule de stele, 
concent rîndu-se in special 
asupra pârlii ultraviolete a 
spectrului electromagnetic. 
Diverși specialiști apreciază 
că in urma dalelor transmi
se de „O.A.O.-2" se vor face 
„corecturi" importante în a- 
precierea distantelor dintre 
diicrilc puncte din Univers. 
„Trebuie să ne revizuim în
treaga scară a distantelor in 
Univers", a declarat in legă
tură cu aceasta dr. Thomas 
Paine, administrator al 
N.A.S.A.

Pastorul Ralph Abernathy eliberat pe cauțiune
Pastorul Ralph Abernathy, 

succesorul lui Martin Luther 
King la conducerea „Conferin
ței conducătorilor creștini din 
sud", a fost pus în libertate pe 
cauțiune. El fusese arestat îna
inte cu o săptămînă la Char-

țiilor de presă occidentale. La 
aproximativ 50 kilometri nord- 
vest de Saigon au avut loc 
timp dc peste patru ore lupte 
între unități militare americane 
și detașamente ale patrioților. 
în același timp, un convoi mi
litar american a căzut într-o 
ambuscadă organizată de unități 
ale F.N.E., în apropierea orașu
lui An Loc, la 88 kilometri de 
capitala sud-vietnameză.

Noi lupte între detașamentele 
Frontului Național de Eliberare 
și forțele inamice au avut loc 
în provincia Tay Ninh, precum 
și în Delta Mekongului. în 
cursul nopții de vineri spre 
sîmbătă, bombardierele giganti
ce americane „B-52" au efec
tuat raiduri în provinciile Tay 
Ninh și Long Khanh, pentru a 
ataca pozițiile patrioților.

Prima sesiune a Comi-
siei mixte polono-

olandeze
La Varșovia a avut loc pri

ma sesiune a Comisiei mixte 
polono-olandezc, creată în ca
drul acordului drr colaborare e- 
conomică, industrială și tehni
că, încheiat între cele două 
țări în 1967.

După cum informează agenția 
P.A.P., au fost examinate pro
bleme ale dezvoltării colaboră- 
• ii dintre cele două țări în di
ferite domenii ale economiei, 
în special în industrie și agri
cultură.
Varșovi; 
tocol.

lesion (statul Carolina de sud) 
sub acuzația de a fi încălcat 
cf ordonanță municipală care 
interzice instalarea pichetelor în 
fața instituțiilor publice. Pas
torul Abernathy a adresat un 
apel președintelui S.U.A., Ri
chard Nixon, în care îi cdtd 
să intervină pentru ca rtiUHibi- 
palitatea din Charleston să sa
tisfacă revendicările populației 
de culoare. In acest oraș s-a de
clanșat un puternic conflict în
tre municipalitate și persona
lul spitalelor, care cere recu
noașterea sindicatului său, con
flict a cărui soluționare nu este 
încă previzibilă. Incepind de 
joi, 800 dc membri ai Gărzii 
Naționale și numeroși polițiști 
patrulează pe străzile orașului. 
De asemenea, au fost instituite 
restricții do circulație.

O
SAIGON 3 (Agerpres). 

Două elicoptere americane 
tip „Cli 46 Sea Knight" și 
1 Huey" s-au ciocnit la aproxi
mativ 30 kilometri de baza for
țelor S.U.A. de la Dong Ha. 12 
militari americani și-au pierdut 
viața.

de 
,Uh

Modulul lunar al
navei ,,Apollo-11“
nu va fi sterilizat

I

Noi incidente
la granița
dintre
Costa Rica 
și Panama
• Guvernul costarican
a cerut convocarea Con
siliului O.S.A.
SAN JOSE 3 (Agerpres). — 

La granița dintre Costa Rica 
și Panama s-au produs noi in
cidente, informează agenția 
France Presse. Tn urma acestor 
incidente, guvernul costarican a 
cerut convocarea Consiliului Or
ganizației Statelor Americane 
(O.S.A.), pentru a fi discutată 
situația creată. Din San Jose se 
anunță că în zona de graniță 
dintre cele două țări au fost 
trimise întăriri. Potrivit unor 
surse informate, noile inciden
te sînt puse în legătură cu ac
tivitatea desfășurată in această 
regiune dc adopții fostului pre
ședinte panamez. Arnulfo Arias, 
înlăturat după lovitura dc stat.

In urma sesiunii, la 
a fost semnat un pro-

• DURBAN. — Ce' de-al șa
selea pacient sud-african cu 
inima transplantată. Martin 
Francis, a decedat sîmbătă di
mineața la spitalul din Durban. 
Martin Francis fusese' suplis 
operației de transplantare a ini
mii duminica trecută.

O.Z.N. deasupra orașului Rio de Janeiro
Ziarul brazilian „Ultima Ho

ra" a publicat o știre potrivit 
căreia un agent dc poliție a 
observat joi deasupra orașului 
Rio de Janeiro un obiect zbură
tor neidentificat.

Polițistul a arătat că obiectul 
avea forma unei cești dc mari 
dimensiuni și se mișca cu o 
viteză neobișnuit de marc. In 
același timp, obiectul 
lumini de culoare 
tocalie și galbenă.

emitea 
verde, por- 
Turnul de

— La spi- 
universilății 

a

• NEW YORK, 
talul de copii al 
din Cincinati (statul. Ohio) 
fost efectuată transplantarea fi
catului unui nou născut în vîrs- 
tă de trei zile la o fetiță în 
virsta de 14 luni. Un comunicai 
al spitalului anunță că starc-a 
pacientei este satisfăcătoare.

0 BANGKQK. Franța a 
comunicat secretariatului SEATO 
că nu va fi reprezentată la 
apropiata sesiune a Consiliului 
Ministerial al acestui bloc mi
litar. Sesiunea urmează să aibă 
loc la Bangkok la 20 și 21 mal. 
Se reamintește că reprezentan
tul francez a fost absent și de 
la sesiunea de anul trecut a 
Consiliului Ministerial al aces
tui pact.

Accident feroviar 
în R. P. Bulgaria

laAgenția B.T.A. anunță că
1 mai, ultimul vagon remorcat 
al unui tren automotor, care 
circula pe calea ferată Cerven 
Briag — Oriahovo, a deraiat 
la o curbă și s-a răsturnat. 25 
de perSoane și-au pierdut via
ța,' iar alte 38 sînt rănite.

• LONDRA. — Trei avioane 
de tip „Phantom" ale forțelor 
aeriene britanice care participă 
la cursa aeriană Londra — New 
York organizată de ziarul „Daily 
Mall" între 4 și 11 mai vor în
cerca să stabilească un nou re
cord de viteză pe această rută. 
Actualul record de 5 ore și 20 
de minute a fost stabilit de un 
avion militar american de tip 
„Boeing KC- 135".
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acontrol al poliției din Rio 
confirmat prezența obiectului 
neidentificat deasupra orașului. 
După ce a planat timp de o 
oră deasupra munților din a- 
propierea orașului, obiectul a 
dispărut cu repczicjunc.

@ VARȘOVIA. — In orașul 
Lodz din R. P. Polonă a fost 
dat în folosință cel mai mare 
combinat din țară pentru pre
lucrarea peștelui. Combinatul 
va produce anual 1 700 tone 
pește afumat și 750 tone spe
cialități. Totodată, noul combi
nat va furniza agriculturii în
grășăminte de o înaltă calitate.

WASHINGTON 3 (Agerpres). 
— Primul modul lunar care va 
atinge suprafața satelitului na
tural al planetei noastre va fi 
dotat cu patru amortizoare din 
aluminiu cu structură celulară, 
avînd diametrul de 92 centime
tri, a anunțat un inginer de la 
societatea „Grumman Aircraft 
Engineering Corporation", însăr
cinat cu instruirea piloților. Am
plasate la extremitățile a patru 
suporturi, cartușele de aluminiu 
vor putea fi supuse unei com
primări maxime, care le va re
duce lungimea inițială de 85 
centimetri. Prin această compri
mare, suporturile urmează să 
fie micșorate cu 45 de centime
tri, iar partea inferioară a cabi
nei spațiale se va plasa la cir
ca 30 centimetri de solul lunar.

Pe de altă parte, un purtă
tor de cuvînt al Administrației 
naționale pentru aeronautică și 
cercetarea spațiului cosmic 
(N.A.S.A.) a declarat că nu se 
prevede sterilizarea modulului 
lunar al navei cosmice „Apollo- 
11". Acest lucru ar fi inutil, a 
precizat el. deoarece cosmonau- 
ții care vor debarca pe Lună 
vor fi oricum purtători de ger
meni.

Război declarai
La 15- ianuarie, fostul preșe

dinte al Statelor Unite, Lyndon 
Johnson, in Mesajul cu privire 
la starea uniunii arăta la capi
tolul „apărarea vieții" : „Acum 
cînd părăsesc această funcție, 
una din marile mele dezaniăgiri 
este că nu am putut să obținem 
adoptarea unei legi privind ne
cesitatea unei autorizații pentru 
armele do foc și înregistrarea 
lor. Cred că Congresul ar trebui 
să adopte o asemenea lege pen
tru a reduce cazurile de cri
mă".

Ce îl determina oare pe fos
tul președinte să se exprime 
astfel ?

Statisticile americane dau'răs
punsul cu promptitudine: în
1968 numărul actelor de vio
lență a crescut cu 19 la sută 
fală de 1967, iar în orașele cu 
peste 250 000 locuitori acest 
procent se ridică la 21 la sută. 
Din totalul crimelor comise în 
anul 1968, 65 la sulă au fost 
făcute cu arme de foc. Statis
tici ale F.B.I.-ulul arată că nu
mai în Washington numărul a- 
sasinatelor a crescut cu 28 la 
sută, cel al spargerilor de .bănci 
cu 271 la sută, iar cel al furtu
rilor se ridică la 4 600. Citind 
aceste date presa americană 
arăta că omuciderile se succed 
la interval de o jumătate de oră,

spargerile, jafurile, atacurile ar
mate, la interval dc minute, iar - 
furturile la interval de secunde. 
Ziarul „New York Times" 
scria că „în insula Manhattan 
din New York, cu o populație 
de 1.7 milioane oameni, se co
mit mai multe omucideri decit 
în Anglia și Țara Galilor, luate 
împreuna, care au o populație 
de 49 milioane".

Iată doar numai cîteva date care 
dau serios de gîndit autorități
lor americane.

in timpul campaniei electora
le de anul trecut, președintele 
Richard Nixon promitea că va 
lua măsuri pentru combaterea 
criminalității sub țoale formele 
ei de manifestare. Aceeași pro
blemă a fost reluată și în ca
drul discursului inaugural al 
noului președinte. Ca o ironie 
a soarlcl, la 20 ianuarie, ziua 
instalării președintelui Nixon la 
Casa Albă, Washingtonul a în
registrat un record în materie 
de spargeri la bănci în ciuda 
minuțioaselor măsuri luate de 
poliție. &

După o vizită neanimlată in
tr-un cartier al populației de 
culoare din capitala S.U.A., 
Nixon declara : „Pentru majo
ritatea locuitorilor Washingto
nului situația a devenit intole
rabila. Cazurile de crimă au

Plenara C. C.
al P. C. Francez

PARIS 3 (Agerpres). — Ple
nara Comitetului Central al Par
tidului Comunist Francez n 
discutat șl aprobai In unanimi
tate raportul cu privire la si
tuația politică din Franța după 
referendum și la sarcinile parti
dului, prezentate dc Paul Lau
rent, membru al Biroului Poli
tic al P.C.F.

Comitetul Central a hotărî t

să adreseze Congresului Parti
dului Socialist Francez (S.F.I.O.) 
— care se va deschide dumini
că — o scrisoare în care să 
propună elaborarea în comun 
a programului unul guvern de
mocratic, ceea ce ar permite 
prezentarea unei candidaturi u- 
nlce a sllngli in alegerile pre
zidențiale.

FRANCUL FRANCEZ 
IN SCĂDERE

PARIS 3 (Agerpres). — Cursul 
francului france/ a scăzut din 
nou vineri pe piața liberă. El 
a alins cel mai coborit nivel 
de la criza monetară din no
iembrie anul trecut. Marca vest- 
germană a fosl moneta care a 
beneficiat de scăderea cursului 
francului.

De altfel, cercurile financiare 
semnalează un aflux mare de ca
pitaluri străine Ia băncile vest- 
germane. Sc relatează că Banca

Centrală a R.F. a Germaniei a 
intrat in posesia a 500 de mi
lioane de dolari in curbul aces
tei săptămîni ca urmare a achi
ziționării masive a mărcii pe 
piețele monetare libere. Aceas
tă tendință a fost provocată si 
susținuta de recrudescența zvo
nurilor privitoare la o apropia
tă reevaluare a mărcii.

Acei speculatori care au a- 
chiziționat mărci in speranța de 
a realiza profituri mari peste 
noapte, in cazul creșterii va-

Start în cursa
aeriană

Londra— IXerv York

de

LONDRA 3 (Agerpres). — 
La 4 mai se va da startul in 
cursa aeriană transatlantică 
organizată de cotidianul lon
donez „Daily Mail" pe rula 
Londra — New York și re
tur. La această cursă vor 
participa avioane militare și 
de diverse alte tipuri con
duse de piloji celebri.

Unul dintre punctele
alracfie ale acestei curse îl 
va constitui decolarea Ia 
Londra și aterizarea la New 
York a avionului de vlnă- 
loare supersonic „Harrier", 
care va întreprinde primul 
zbor transoceanic. Surpriza 
va consta în faptul că acest 
avion decolează și aterizea
ză vertical. Se așteaptă ca 
în urma acestei curse, dacă 
o va cîștiga, avionul să rea
lizeze aproape 100 milioane 
lire sterline din comenzile 
de achiziționare.

Desigur că nu to(i cei 360 
concurenfi vor folosi apara
te de zbor supersonice. Multi 
dintre ei, ca de pildă pilo
tul american Max Conrad, 
vor zbura la bordul unor a- 
vioane mono sau bimoloa- 
re ușoare. Ceea ce face in

teresantă această cursă este 
modalitatea de a se da star
tul. Concurenfii urmează să 
pornească în cursă de la tur
nul poștei din Londra și res
pectiv de pe platforma de 
observa/ii a uneia din cele 
mai înalte clădiri din lume, 
Empire Stale building, din 
New York. De la aceste punc
te de plecare și pînă la ae
roport, concurenta se pol 
folosi de orice mijloc de 
locomofie. Unii dintre ei, ca 
de pildă, celebrul automobi
list englez Stirling Mos, vor 
folosi elicopterul, alții vor 
folosi taxiuri sau mașinile 
proprii, iar alții, în sfîrșil, 
vor pleca pur și simplu pc 
jos. Dorind mai mult să-și 
etaleze originalitatea decit 
să ciștige premiul oferit de 
ziarul organizator, trei con
curent au anunțai că vor 
face prima parte a acestei 
curse In... balon.

Cursa, care se va desfășu
ra între 4 și 11 mai, va reuni 
la start 360 aparate de zbor 

* impărfite In două categorii, 
fnvingătorilor li se vor a- 
corda premii în valoare de 
60 000 de lire sterline.
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lorii monetei vest-germane in 
raport cu celelalte monete, au 
fost însă pentru moment deza
măgiți. Purtătorul de cuvînt al 
guvernului-vest-german, Conrad 
Ahlers, a dezmințit știrile că 
s-ar lua in considerare reeva
luarea mărcii.

Mari acțiuni 
greviste în Japonia

TOKIO 3 (Agerpres). X- 
proximativ 260 000 de muncitori 
și funcționari aparținind com
paniilor particulare de căi fe
rate din Japonia au declarat 
sîmbătă grevă, cerînd majorarea 
salariilor și îmbunătățirea con
dițiilor de muncă. în aceeașiy 5 
și-au întrerupt lucrul și co^ 
calorii de automobile de la ase 
mari companii de transport din 
Japonia. Do asemenea, marina
rii japonezi continuă greva de 
șapte zile, declarată vineri. în 
sprijinul revendicărilor lor pri
vind majorarea salariilor. Sc a- 
preciază ca pierderile compa
niilor de navigație maritimă se 
vor cifra în aceste zile la a- 
proximativ două milioane de 
dolari. Aceste acțiuni greviste 
se înscriu în campania revendi
cativă de primăvară a oameni
lor muncii din Japonia, pentru 
sporirea salariilor, îmbuna ' 
rea condițiilor de lucru și îm- , 
potriva creșterii costului vieliv 
în tară.

violenței
crescut dc aproape trei ori în 
ultimii 8 ani. Cu numai două 
zile în urmă ziarele locale au 
informat că jafurile comise de 
indivizi înarmați au depășit 
dublul color cgmise anul tre
cut". Nixon făcea această de
clarație la începutul lunii fe
bruarie. Cu această ocazie pre
ședintele arăta „că a face o 
plimbare aici in districtul Co
lumbia și în special la ore tîr- 
zii este o foarte serioasă pro
blemă, ca de altfel și în alte 
orașe americane".

Ministrul justiției al Statelor 
Unite, John Mitchell, declara la 
9 martie: „Crima și în special 
crima de stradă este pe punctul 
do a schimba aspectul societă
ții americane. Teama do crimă 
îi obligă pe cetățeni să-și mo
difice obișnuințele, să evite 
mersul noaptea pe străzi, să fio 
lipsiți de încredere și securitate 
în propriile cartiere".

Sindicatul crimei organizate 
în afara domeniului clasic de 
activitate — asasinatul, jaful, 
furtul, traficul de stupefiante, tri- 
pourile ilegale — începe să se 
manifeste tot mai activ în sfera 
businessului legal. Șefii diver
selor grupuri de „mobsteri" 
(gangsteri) au reușit să devină, 
gratie fondurilor de care dispun, 
acționari ai unor întreprinderi

înregistrate pe rolurile ministe
rului de finanțe.

Anual, cei aproximativ 5 000 
de membri ai organizației Cosa 
Nostra (Mafia americană) reali
zează numai din tripourile ile
gale un venit de 50 de milioane 
de dolari adică aproximativ 5 
la sută din produsul national 
brut al S.U.A.

La 23 aprilie agențiile de pre
să transmiteau mesajtfl preșe
dintelui Nixon adresat Congre
sului în care preconizează o se
rie de măsuri de luptă împotri
va criminalității. Mesajul, con
siderat o declarație de război 
împotriva criminalității, cuprin
de cererea președintelui ca pen
tru anul fiscal 1970 cheltuielile 
bugetare destinate combaterii 
criminalității să fie sporite cu 
25 milioane de dolari. Totodată 
el a cerut un credit exceptional 
de 300 milioane dolari destinate 
subvenționării diverselor orga
nisme însărcinate cu menținerea 
ordinii. Președintele Nixon s-a 
pronunțat pentru adoptarea u- 
nor legi in vederea urgentării 
și creșterii eficacității procedu
rii judiciare, asigurării imunită
ții martorilor si pedeps’rii co
ruperii pollli.știlor și a funcțio
narilor din aparatul de slat. A- 
cesl mesaj prezidențial vine să 
întărească opinia comentatori
lor politici care afirmă că pro
blema criminalității a devenit 
cu timpul problema națională 
numărul 1 a Statelor Unite.

Eugen IONESCU-PISSU

JAPONIA : Unul din 
cele mai mari vapoare 
din lume a fost termi
nat la docurile din Yo
kohama. El are 350 m 
lungime, 60 ni lățime 
și 12,8 m înălțime.

Reluarea relații
lor diplomatice 
dintre Venezuela 
și R. P. Ungară

CARACAS 3 (Agerpres). — 
Venezuela și R.P. . Ungară au 
hotărît să reia relațiile diplo
matice. in declarația dată publi
cității cu această ocazie de Mi
nisterul Afacerilor Externe Ve
nezuelan, se subliniază că 
relațiile dintre cele două țări 
sînt reluate pe baza respectului 
reciproc și interesului comun 
de apărare a păcii, precum si 
din dorința Venezuclei șl R.P. 
Ungare du a dezvolta relațiile 
comerciale.

La Caracas s-a anunțat, de 
asemenea, reluarea relațiilor di
plomatice între Venezuela șl 
R.S. Cehoslovacă.
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