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Intr-un semestru, 
mai mult decît intr-un an

In ultimii ani, la ex
ploatările miniere din 

’ bazinul nostru, susține
rea galeriilor și abata
jelor cu elemente meta
lice a cunoscut un deo
sebit aVînt, Astîel, com
parativ cu anul 1960 — 
primul an al șesenalului 
— cîrid au lost susținuți 
metalic 16 990 m 1 de ga
lerie, în primul semestru 
al acestui an au fost sus
ținuți metric 39 270 m 1 
galerie .Deci, într-un se
mestru, de peste 2 ori 
mai mult decît în
tr-un an

in ceea ce privește 
producția extrasă din a-

bataje armate metalic, 
în ultimul timp, un ac
cent deosebit se pune pe 
folosirea stîlpilor hidrau
lici de tipul G.S. și Fer- 
romatik. Tot comparativ 
cu anul 1960, cînd au 
fost extrase 394 510 tone 
cărbune din abataje sus
ținute metalic, în primul 
semestru al anului 1966 
au fost extrase 553 685 
tone cărbune din aba
taje armate metalic.

Drept urmare, în ulti
mii 6 ani, consumul dp 
lemn a scăzut cu 5,62 
m c/1 000 tone cărbune 
extrase.

Ceremonia de la Universitatea din Teheran 
consacrată conferirii titlului

Rezultate frumoase 
în exploatarea lemnului

de doctor honoris causa 
tovarășului Ion Gheorghe Maurer

Muncitorii forestieri din 
bazinul nostru au obți
nut în prima jumătate a 
anului succese însemna
te în exploatarea lem
nului. Astfel, pe semes
trul I, planul producției 
globale a fost îndeplinit 
în proporție de 103,40 
Ia sută, planul produc
ției marfă — 101,02 la 
sută, iar productivitatea 
muncii a fost sporită fa
ță de sarcina planificată 
cu 1,56 la sută. La 1 iu
lie erau în lucru în fa
zele : fasonat, scos, apro
piat 50 000 m c lemn ro
tund rășinoase, 19 000 
m c lemn rotund fag, 
128 000 m steri lemn de 
foc fag, peste 2 700 buc.

traverse ca și alte sor
turi de material lemnos, 
ceea ce arată amploarea 
activității desfășurate de 
harnicii forestieri din 
Valea. Jiului. .

In primele 12 zile din 
luna iulie, forestierii au 
trimis din exploatări la 
rampele gărilor încă 
2 378 m c bușteni gater 
fag, 753 m C bușteni ga
ter rășinoase, 175 m c 
bușteni de derulaj, 177 
m c lemn de mină ră
șinoase, 305 m c lemn 
de construcții fag. 246 
m c lemn de celuloză, 
362 buc. traverse, 193 
m c lobde diverse și alte 
produse.

schimb dlntr-o brigadă /destoinică de la mina. Dîlja — cea condusă de brigadierul comunist 
(al doilea din dreapta) — sfătuindu-se înainte de a coborî în subteran.

TE LA ZI '
0 Biblioteca clubului muncito

resc din Uricani s-a îmbogățit în 
cursul zilei de ieri cu 140 cărți 
noi. Cititorii pot găsi acum la bi- 
blicfecă volumele Lenin — Opt ie 
co&Jplete, „Dama cu camelii", 

jX" „Cultul sfinților", „Semnele cerești 
_ 5 șl tălmăcirea lor adevărată", „Omul 

invizibil'* și altele. Valoarea cărți
lor cu care a fost îmbogățită bi
blioteca este de 1 000 lei.

0 Comisia culturală din comite
tul orășenesc al femeilor Petroșani 
a întocmit un plan de acțiune pen
tru perioada de vară. Planul pre
vede, printre altele, organizarea de 
excursii prin regiune și țară pentru 
cunoașterea de către femei a fru
museților și bogățiilor patriei noas
tre.

0 Conducerea clubului munci
toresc Petrila a pregătit pentru 
activul obștesc al sindicatelor o 
seară de odihnă cu prezentări de 
cărți tehnice, jocuri distractive și 
dans. Seara de odihnă va avea loc 
la club, mîine începînd cu ora 

f 20.
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Era în jurul orei
15. Mulți dintre 

sal ari ații minei pleca
seră deja spre casele 
lor. Și echipa de dul
gheri de la serviciu] 
aeraj se pregătea să-și 
încheie ziua de muncă. 
Atunci a venit ■ vestea 
că în calea de trans
port subterană de cea 
mai mare importanță 
pentru viața minei Vul
can — galeria dintre 
puțurile 7 Noiembrie, 
nr. 8 și nr. 10 — a în
ceput să-și facă apari
ția metanul. Prin cră
păturile betonate ale 
galeriei, săpate în ur
mă cu peste 30 de ani, 
se strecura dușmanul 
nr. 1 al minerului. Pe 
aici circulau locomoti
ve electrice cu troley, 
se produceau ' 
scîntel, explozia 
iminentă. Prima 
ră: a fost oprit 
portul. Măsura

deseori 
fiind 

măsu- 
trans- 
urmă-

toare: intensificarea
aeraju'Iui de-a lungul 
acestui traseu.. Pentru 
aceasta se impunea să 
fie construite mai mul
te uși de aeraj. Intre

< După ora 15 i 
Atac împotriva duș
manului nr. 1 al mi
nerului • Eroism 
la cota 480

timp au fost puse în 
funcție stațiile, de aeraj 
„Priboi" și „Terezia".

să pună condiții, fără a 
emite pretenții, fără să 
li se promită nimic, 
toți cei 8 membri ai 
echipei au răspuns cu 
„da" la apelul ce li s-a 
adresat. Și-au luat scu
lele, au hotărît cum să 
se aprovizioneze cu 
material,- șeful de echi
pă. locuind pe aproa
pe, a adus o pîine și 

■ o bucată de slănină.
Au pornit apoi, spre o- 

' rizontul 480 al minei,
8 oameni înarmați cu 
ferăstraie, securi și 
cule. Conducerea între
gii acțiuni și-a asu
mat-o un bărbat scund, 

blond, cu mulți ani de 
experiență într-ale mi
neritului — Borza Emil, 
adjunctul inginerului 

1 șef?
Impărțiți în trei echi

pe, dulgherii au înce
put atacul împotriva

TEHERAN 13. — Trimisul special 
Agerpres, Nicolae Ionescu, tran
smite :

Președintele Consiliului .de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia Ion Gheorghe Maurer, care 
întreprinde o vizită în Iran, a de
pus miercuri dimineața o coroană 
de flori la Mausoleul lui Reza Șah 
Kabire (Marele Reza Șah), înte
meietorul dinastiei Reza Șah Pah
lavi, tatăl șahinșahului Iranului.

Tot miercuri dimineața, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
României a făcut o vizită primu
lui ministru iranian, Amir Abas 
Hoveida. Intr-o atmosferă deose
bit de cordială, au fost discutate 
unele probleme privind dezvoltarea 
continuă a relațiilor dintre cele 
două țări. Au fost de față Abbas 
Aram, ministrul de externe al Ira
nului și Ion Drînceanu, ambasa
dorul României.

La prînz, Majestatea sa Impe
rială, Mohammad Reza Pahlavi, a 
oferit un dejun în onoarea oaspe
telui român, la care au participat 
primul ministru iranian și amba
sadorul României. In cursul con
vorbirilor ce au avut loc cu acest 
prilej, șahinșahul Iranului și pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
României și-au exprimat dorința 
de a dezvolta pe mai departe, re
lațiile bune existente între cele 
două țări și au abordat unele pro
bleme ale situației internaționale. 
Dejunul s-a desfășurat fritr-o at
mosferă deosebit de caldă și prie
tenească.

,în după-amiaza aceleiași zile, la 
Universitatea ~din~ TeffiSfan a avut 
loc ceremonia conferirii titlului de 
doctor honoris causa președintelui 
Consiliului de Miniștri al Republi
cii Socialiste România, Ion Gheor
ghe Maurer. Conducerea universită
ții, membrii corpului profesoral și 
studenții au făcut o primire deo
sebit de călduroasă șefului guver
nului român, aplaudîndu-1 cordial 
de-a lungul aleii principale a gră
dinii universității. La intrarea în 
clădire, tovarășul Ion Gheorghe

Maurer a fost întîmpinat de reeto- 
. rul acestpi înalt • for cultur.al-ști- 
ințific, și de profesori. Ceremonia, 
la care au participat primul mi
nistru iranian și șefi ai misiuni
lor diplomatice, a început prin -in
tonarea imnurilor de stat ale Ro
mâniei- și Iranului.

In cuvîntul său, rectorul univer
sității, dr. Jahan Saleh, a urat bun 

. venit, și a vorbit despre viața, ac
tivitatea și personalitatea, tovară
șului Ion Gheorghe Maurer,, ex- 
primîndu-și satisfacția în legătură 
cu decernarea titlului de doctor ho
noris causa al universității. Rec
torul a dat apoi citire diplomei și 
a rnmînat-o, în aplauzele asistenței,, 
șefului guvernului român împreu
nă cu însemnele titlului de doctor 
honoris causa.

Apoi tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer a rostit o cuvîntare urmă
rită cu viu interes de cei pre- 
zenți. După ce a mulțumit pentru 
conferirea titlului de doctor hono
ris causa, vorbitorul a evocat tra
dițiile culturale vechi ale Iranului 
și s-a referit la eforturile pe care 
le face poporul iranian în zilele 
noastre pentru progresul econo
mic și dezvoltarea socială a țării.

In continuare, vorbitorul a spus : 
„Sînt convins că înalta onoare ce 
mi s-a făcut se adresează în ■ pri
mul rînd țării căreia îi aparțin, 
întreaga activitate a statului 'nos
tru are drept scop' creșterea ccfti- 
tintfă -a bunăstării m'aterrâlfe *' jși 
culturale a poporului, asigurarea 
libertății și demnității omului, for
marea multilaterală a personalității 
sale. Titlul bate'mka" fost -eanfprit 
astăzi învederează prețuirea de 
care se bucură aici scopurile sta
tului nostru, scopuri care înseam
nă proclamarea valorii eminente a 
personalității umane".

După ce a menționat activitatea 
sa în domeniul științelor juri
dice, vorbitorul a subliniat rolul 
dreptului în general și al dreptului 
internațional în dezvoltarea socie
tății umane. In zilele noastre, a

(Continuare in pag. 4-a)

In acea zi, în ju
rul orei 15, s-a 

făcut apel Ia echipa de 
dulgheri să se întoarcă 
in mină pentru a con
strui nu mai puțin de 
12 uși de aeraj Fără (Continuare in pag. 3-a)

SE POATE PETRECE 0 SEARĂ PLĂCUTĂ 
I A RESTAURANTELE DUMNEAVOASTRĂ ?

Sfîrșit de săptămână. In drum 
spre casă — după terminarea 
schimbului — recapitulezi dacă 
ai rezolvat toate problemele 
notate în calendarul săptămî- 
nal După ce te-ai convins că 
pe fiecare ai bifat-o cu speci
ficația „da", te gîndești, fireș
te, la întocmirea unui program 
de relaxare și destindere bine
meritată, după o săptămînă de 
muncă rodnică.

Ajuns acasă, comunici nerăb- 
^"Bător aceste intenții soției in- 

vitînd-o Ia întocmirea acestui 
program care să încununeze în

mod fericit activitatea ta și a 
ei din săptămînă care este pe 
sfîrșite.

Dar unde să mergi ?
Consulți barometrul și con- 

stați că perspectiva unei ex
cursii nu-ți surîde, filmele ca
re rulează în oraș le-ai văzut, 
stagiunea teatrală s-a închis, 
noate o sîmbătă seară la un 
local... și hotărăști prompt : 
mergem la un restaurant 1

Așadar, după o incursiune 
în garderoba completată de 
curînd cu cele necesare pen
tru sezon, iată-te cm soția de

braț, în pragul restaurantului 
„Minerul" sau „Carpați" din 
localitate.

In ce măsură reușesc gaz
dele să-ți satisfacă dorința de 
a petrece o seară plăcută în 
aceste unități?'Să lăsăm să 
vorbească faptele, la a căror 
tălmăcire mă oblig în cele ce 
urmează.

...Sîmbătă seara la restauran
tul „Carpați". Actorii M. C. și 
N. D. de la teatrul de stat din 
localitate, stau de cincizeci de 
minute la o masă și așteaptă 
să fie serviți, dar în zadar.

Depănatoarea 
Crețu Maria este 
una dintre cele 
mai bune munci
toare ale secției 
de finisaj textil 
de la F.F.A. „Vis- 
coza" Lupeni.

După aproape o oră de aștep
tare, N. D. se îndreaptă oare
cum supărat spre condica de 
reclamații și notează ceva. De 
la masa vecină trei consuma
tori atrag atenția ospătarului 
că cei doi așteaptă de o oră. 
Ospătarul dă din umeri și 
pleacă.

La prima vedere se pare că 
este vorba de o carență în fe
lul de deservire a consumato
rilor. In realitate această for
mă de „deservire" are un sub
strat mult mai adînc, are im
plicații cu un profund carac
ter social, cetățenesc.

Grație modernelor sobe de 
gătit cu aragaz, și acasă poți

T. KARPATIAN
(Continuare în pag. 2-a)



STEAGtâb ROȘ®

NEUROZA'
CARDIACA

E BINE
!'■

AȘA ?
Omul, din cele mai vechi timpuri, 

Uct o legătură aproape instinctivii 
între oprirea inimii șl moarte. De 
aceea, orice senzație de perturbare 
a activității inimii creează stări 
de panică și teamă. Este cunoscut 
faptul că cel mai puternic semnal 
de alarmă în fiziologia corpului o- 
menesc este durerea. Qnd aceasta 
se localizează in jurul inimii, apare 
o frică și o neliniște cu totul neo
bișnuită, dar explicabilă, fiindcă ea 
semnalează un deranj la un organ
motor esențial. Oricît ar durea sto
macul, ficatul, nimeni nu-și imagi
nează că aceste organe, s-ar putea 
Opri din funcțiune. Din acest mo
tiv, cu totul altul este ecoul pshi- 
hic la o criză, chiar foarte puter
nică de ficat —- despre care știm 
sigur că trece cu medicamente a- 
decvate — în comparație cu e du
rere neînsemnată 
tn regiunea ini
mii sau cu apari
ția unor senzații 
neplăcute de pal
pitații.

Adevărul este 
că multi suferinzi 
de inimă, cu le
ziuni reale nici niu 
știu de existența bolii lor și rămîn 
mirați cînd în urma unui consult de 
specialitate li se prescrie tratament 
și un regim de viață anumit pen
tru a-și ameliora boala de inimă 
descoperită. Sarcina medicului, în 
toate situațiile, este de a preciza 
dacă suferința din jurul inimii es
te 0 boală organică de inimă sau 
PSte efectul unor tulburări ner
voase o neuroză cardiacă.

Neuroza cardiacă survine de obi
cei la persoanele cu un sistem ner
vos mai sensibil, în condiții de în
cordare nervoasă sau de suprasoli
citare. Ea este un răspuns din par
tea inimii manifestat prin dureri în 
jurul locului unde se află ea, pal
pitații obsedante, senzații de sufo
care și lipsă de aer, senzație neplă
cută și persistentă de nod în gît. 
Așa cum pe unii în condiții de su
prasolicitare îi doare capul, au in
somnii, dureri de burtă, după cum 
alții devin nervoși, iritabili, tran
spiră abundent sau nu mai rețin 
nimic din ceea ce citesc, tot astfel 
există persoane la care neuroza se 
manifestă Drin simptome din partea 
inimii. Este una din neurozele cele 
mal greu de combătut fiindcă le
gătura suferinței cu inima creează 
o stare de frică, de care bolnavul, 
uneori cu toată bunăvoința sa, cu 
greu scapă. De multe ori anturajul

Cuvîntul 
specialistului 

cardiolog

familial, tot atît de neavizat oa și 
cel cere suferă, îl mărește panica 
prin luarea unor măsuri de precau
ție excesivă, măsuri care îl fac pe 
suferind să-șt „întrevadă" sfirșitul. 
Bineînțeles, la prima criză toate 
menajamentele familiei sint justi
ficate, dar după prima sau a doua 
consultație, după ce se aduce la 
cunoștința bolnavului și familiei sale 
că durerea nu vine de la inimă ci 
de la nervii ei, perseverarea fami
liei de a crede în existenta bolii 
de inimă devine nefastă pentru 
bolnav. De cele mai multe ori, cînd, 
la sfatul medicului care a cîștigat 
încrederea pacientului, bolnavul 
face o destăinuire mai intimă, ies 
la iveală în regimul său de viață 
și muncă elemente de suprasolici
tare și supraîncordare nervoasă. 
Astfel se pot șemttala: fie eforturi 

profesionale prea 
mari, fie nopți 
nedormite, neca
zuri personale, fa
miliale, stăiri de 
nemulțumire, de
presiuni este. Ori
ce discordanță In
tre dorință și fe
lul în care ea se 

realizează, este un motiv de apari
ție a neurozei la persoane cu un 
sistem nervos sensibil.

In urma examenului complet fă
cut, se explică bolnavului că în 
fond inima lui este sănătoasă, bate 
normal, iar boala șa este doar o 
tulburare funcțională. Bolnavul este 
lămurit în continuare de către me
dic, că dacă va respecta tratamen
tul de liniștire (sedativ), și de în
tărire (tonic) prescris, dacă în viața 
sa do toate zilele va înlătura ele
mentul nevrozant cauzator al bolii 
(oboseala, necazurile etc.) va trăi 
pină la adânci bătrâneți.

Cu aceasta, misiunea de primă im
portanță, de prim contact, a medi
cului cu bolnavul este oarecum în
cheiată; în întrevederile sale ulte
rioare, după un prealabil control, el 
nu face altceva decît să repete sub 
diferite forme aceeași afirmație; 
nu este vorba de boală de inimă ci 
de neuroză. Bolnavul 'însă are o 
sarcină mai grea, aceea de a se- au- 
toconvînge șl autolinlștl în lumina 
sfaturilor medicului.

Astfel se recapătă echilibrul ner
vos atît de necesar și nu prin co- 
lindarea tuturor cabinetelor medi
cale.

Dr. SIM1ON KRAUSS 
cardiolog

Pațcă-ș un făcut, Toc
mai atunci cînd ți-e mai 
de grabă nti oprește nici 
un autobuz în stație, in 
asemenea cazuri scepti
cii — și întotdeauna se 
găsește cîte unul în 
preojjnă-ți — caută să 
te aducă la • exasperare 
spunîndu-ți pe un ton 
ce nu suferă, contrazi
cere :

— Ai să vezi că niai 
maștna. ®șta nu va opri 
în stație.

Și, culmea, spusele lor 
se adeveresc în majori
tatea cazurilor.

Astă scară (N. R, 6 
iulie) optlmiștUox, din 
nou li s-a tras a festă. 
Dar să vedeți cum...

...Ora 21,15. In stația 
de ■ autobuze „Viscoza" 
Lupani, oîțiva pasageri

așteaptă sosirea autobu
zului local, ft-intre ei, 
ca deofaloei, se aflau 
vreo 3 sceptici.

Dinspre Bărb Steni se 
zăreac licăririle a două 
lumini.

— Al să vezi... începe 
unul binecunoscute Iul 
tiradă. Dar un glas de 
bariton îl întrerupe bru
tal.

, — Ce să văd ? E ma
șina iui Nea Radu, nu-i 
nicidecum autobuzul pe 
carp îl așteptăm.

Pasagerii privesc ne
răbdători în noapte. Mi
nutele trec într-o aștep
tare grea. Intre timp 
dinspre oraș vin pe rînd 
trei autobuze locale. Vin 
și se duc spre stația de 
unde așteptăm să soseas
că... salvarea .— adică

autobuzul nostru. Se tace 
ore 21,40.

— Florlca, hal st ple
căm că pierdem șutul.

Florica tace pironită 
spre punctul luminos ce 
se apropie oreseînd.

— Ai să vezi... se aude 
din nou o voce hodoro
gită.

— Ce să văd mă ? Au
tocamionul care aduce 
bușteni de la Cîmpușel ?

Din nou tăcere, ț» tă
cere apăsătoare ca și at
mosfera In pregătirea u- 
nei furtuni de vară. Mai 
mulți pasageri își con
sultă ceasurile, S-a făcut 
ora 21,45. Dinspre Băr- 
b Steni răsar trei lumini 
binecunoscute. Pasage
rii răsuflă ușurați. Dar 
din nou deziluzie. Auto
buzul e... cursă specială.

După el a venit autobu
sul de Petroșani. Tir zi u 
de tot șt-a făcut apari
ția și multașteptata „lo
cală". Ceasul arăta 21,53. 
De astădată Optimiștii 
n-au tnai avut ce spune. 
Dar ce ar fi putut să 
zică ? Doar era limped» 
că li s-a tras o festă, ca 
de altfel tuturor pasa- 
gerllor...

B bine așa, tovarăși de 
la organizarea transpor
tului în comun al I.C.O. ? 
Dacă ziceți că e bine, a- 
nunțați pasagerii din Lu
pani, că de cum se lasă 
noaptea, autobusele lo
cale nu mai- văd pine { 
și oa atare nu circulă 
declt la intervale mari 
de timp.

M. LVPENEANU

Pescuit rodnic pe Riul Mare.

Un muzeu
Un adevărat muzeu 

cuprinzând peste 28 000 
de piese, este găzdui; 
în locuința pensionarului 
Anton Triest, din Alba 
Mia. Colecția acestuia 
cuprinde intre altele 
peste 3 000 de monede 
dacice și de pe timpul 
lui Alexandru Macedon 
numeroase medalioane și 
bani vechi din timpul 
lut Octavian August, A- 
lexandru cel Bun, Ștefan 
cel Mare, vechi decora
ții, circa 2 000 de insig
ne sportive românești, 
rusești, poloneze, turcești 
șl din alte țări, Rețin.

original
•

de asemenea, atenția co
lecțiile. de scoici din o- 
ceanele Pacific și Indian, 
de țigarete din diferite 
părți ale lumii, de mitte- 
rale în care se găsesc 
bucăți de meteorit etc- 
Decorul muzeului este 
completat cu numeroase 
animale și păsări rare 
împăiate, din fauna țării 
noastre.

Colecționarul mai po
sedă o serie de Hechi 
manuscrise, printre .'Vare 
.Legile din TranMîv a- 
nla" de la 1778, precum 
și piese de mobilier din 
secolul XVI.

Capodopere 
ale artei neolitice

(Urmare din pag. t-a)

«ervl un grătar gustos stropit 
cu o butelie de „Cotnari" în 
tovărășia micului ecran, să zi
cem.

Atunci, de oe să mergi la 
restaurant 1 Gîndindu-te la am
bianța localurilor publica as
piri la ceva mai mult, la ceva 
care să vizeze ceva din ne
voile culturale cotidiene. Pe 
Ungă spectacolul gurmandiștic 
— care poate servi drept pre
text — vrei nici mai mult nici 
mai puțin debit să petreci o 
seară plăcută printre oamenii, 
printre semenii tăi, vrei să co
munici cu el, vrei să stai de 
vorbă cu el mai altfel declt o 
faci in mod obișnuit, vrei ca 
toate astea să se înttmple in
tr-o ambianță mai plăcută, mai 
civilizata. Cu ce sentiment pă
răsești oare localul unde ai 
stat aproape o oră și nu ai 
fost servit? Ai plecat de aca
să cu gîndul să petreci o sea
ră plăcută și lată că nepăsarea 
unuia dintre semeni te-a frus
trat da această plăcere, Ți-a 
dat peste cap toate planurile 
pentru seara respectivă, ba Iți 
mai produce și nervi. Gu ce 
drept ?

Tot in seara cu pricina, me- 
gleșul de masă comandă doi 
mici cu rugămintea să fie fier
binți și bine prăjiți. După două 
Insistente la ospătară (intre 
tiznp trec douăzeci de minute) 
sosesc micii. La prima Îmbu
cătură comeseanul mă invită 
să gust și eu. Cu interiorul 
„in Singe", micii sint reci. Cred 
că e de prisos orice comen
tariu.

După două zile, în același 
local, soții M. servesc masa 
de prînz. In coșul de pîine. 
felii tăiate dlntr-o franzelă us
cată. După O scurtă investiga
ție profesorul M. descoperă că 
la bufetul restaurantului in
tr-un Coș se găsesc chifle 
proaspete. La întrebarea de ce 
nu se servesc la masă chifle 
proaspete, ospătarul răspunde

sumator într-o costumație sub 
orice Critică. Dacă este prea 
mult să pretindem ca membrii 
orchestrei să aibă uniforme, 
portul unor cămăși de aceeași 
culoare pentru toți membrii or
chestrei, ni se pare o obliga
ție profesională mai mult decît 
elementară. Felul cum apar in 
public membrii orchestrei este 
o sfidare la adresa’ consumate-

Se poate petrece 
o seară plăcuta la restaurantele 

dumneavoastră ?
dezinvolt : „avam ordin să ser
vim franzele tăiate". Cineva de 
la masa vecină face o obșer- 
vație nu lipsită de o umbră 
caustică, spun!nd că problema 
are un „substrat financiar". 
Mai știi?

Dacă la restaurantul „Gar- 
pați" sint „probleme" în mate
rie de deaervire, la restauran
tul „Minerul" capitolul la care 
sint deficitari cei din colecti
vul acestui local, este cel es
tetic. Fiind un local cu muzi
că, natural ca chiar de la in
trare să-țl îndrepți privirea a- 
supra orchestrei. Dacă ținuta 
solistei vocale nu ridică oblec- 
țiunl, membrii orchestrei se 
prezintă în fața publicului «Mi

rilor care vin Ia acest restau 
rant, îmbrăcat! sobru, decent.

Mult timp va râmine enig
mă intenția care a determinat 
conducerea T.A.P.L. să amena
jeze cafe-barul chiar în încă
perea restaurantului, de care 
este despărțit doar de un Zid 
decorativ. In ultima vreme a- 
cest zid este în permanentă 
deschis permițând celor două 
surse sonore (orchestra din res
taurant și tonomaiul din cafe- 
bar) să se întâlnească undeva 
la nivelul urechilor celor care 
se găsesc în ambele încăperi 
despărțite de o linie imaginară

Creșterea necontenită a ni
velului material al maselor 
face ca localurile publice să

fie vizitate de un număr din 
ce în ce mai mare de consu
matori. In intenția celor care 
vizitează restaurantele T.A.P.L., 
pe lingă satisfacerea nevoilor 
alimentare, primează din ce în 
ce mai mult (și asta e bine) 
nevoia de relaxare, destinde
re, elemente componente ale 
unui proces complex care vi
zează mai mult psihicul decît 
biologicul. Din exemplele enu
merate se poate trage conclu
zia că tocmai acestui capitol 
nu i se acordă atenția cuve
nită în procesul de deservire 
în localurile amintite. Din ra
porturile dintre consumator șl 
personalul de deservire reiese 
că aceștia din urmă sînt — în 
unele cazuri — deficitari în 
materie de cultură profesiona
lă, nu cunosc în suficientă mă
sură „psihologia consumatoru
lui" zilelor noastre. De ce nu 
sînt pregătite aceste persoane 
să facă o dată cu deservirea 
propriu-zisă și o educație civi
că atunci cînd se cere ?

In ultima vreme conducerea 
T.A.P.L, Petroșani a făcut efor
turi, demne de laudă, pentru 
a da localurilor o înfățișare 
(interioară) cit mai atrăgătoare, 
Sforțări în care în cele mal 
multe dintre cazuri, utilul se 
îmbină armonios cu esteticul 
S-au făcut investiții eficiente 
deci pe plan material pentru 
desfășurarea activității în aces
te unități. Se observă în schimb 
lipsa unor „investiții" pe plan 
spiritual care In contextul eta
pei de plin avînt spre culmi
le civilizației, prin care trece 
poporul nostru, este de o Im
portanță oovîrșitoare.

Statuetele de lut ars 
descoperite de arheolo
gii români intr-un mor
mânt neolitic de la Cer
navodă sint • considerate 
de specialiștii autohtoni 
șl de peste hotare drept 
capodopere ale artei neo
litice din Europa eonii- 
nentelă. Ca urmare a a- 
cestui fapt, unul din cer
cetătorii români, care a 
contribuit la descoperi
rea pieselor arheologice, 
prof. dr. docent Dumitru 
Berciu, decanul Facultă
ții de istorie a Universi
tății din București, a fost 
Invitat în anul în curs 
la universitățile din Bru
xelles și Liege pentru a 
ține conferințe despre 
cele mal noi rezultate

obținute în România în 
domeniul arheologiei pre
istorice.

Textele expunerilor sa
le au fost reținute spre 
publicare in revistele 
„Latomus" și „Revue de 
Philologie de Belgique", 
iar conferențiarului i-a 
fost înmânată Medalia 
Universității din Liege. 
De asemenea, profesoru
lui Dumitru Berciu i-au 
fost solicitate spre edi
tare în Belgia unele lu
crări monografice tratlnd 
despre „Celții în Ron - 
nia" și „Cultura dsfacă". 
Recent, specialistului ro
mân i s-a conferit titlul j» 
de membru de onoare al 
Societății de arheologie 
din R.S.F Iugoslavia.

Restaurarea unor
monumente istorice

CRAIOVA. La Tîrgu 
Jiu au fost terminate lu
crările de restaurare a 
Porții Sărutului și de 
metalizare a Coloanei 
Infinitului. In Oltenia se 
restaurează de asemenea 
o serie de monumente 
istorice, care oferă pre
țioase mărturii asupra 
unor perioade importan
te din viața poporului 
nostru. Intr-un stadiu a- 
vansat se află lucrările 
la Casa Glogoveanu din 
Iormănești, unde se va 
deschide o expoziție pri
vind viața și activitatea 
lui Tudor Viadlmiresco. 
Lucrări similare se fac 
și ia culele de la Slivi- 
'.ești, Groșerea și Cer-

nătețti. la castelul de la 
Răoarl. Conacui Coțofe- 
nilor, Turnul de la Ho- 
tărani, Casa Domnească 
din Caracal și casele lui 
Tudor Vladimirescu de 
la Cerneți și Vladimlri.

Sînt prevăzute a fi 
deschise noi șantiere 
pentru restaurarea Culei 
Cornoiu din Curtihoara 
— valoros monument al 
arhitecturii vechi româ
nești — care va adăposti 
secția de etnografie a 
Muzeului raional din Tg. 
Jiu, consolidarea ziduri
lor castrulul roman Dro- 
beta și a Cetății S»v»ri- 
nulni etc

„PLASTISOL*
„Plastisol" — este de

numirea unui nou sorti
ment de policlorură de 
vinii cu largi aplicații 
practice în industrie 
imitații de piele de că
prioară pentru confecții, 
produse de tapiserie, co
voare și altele. El a fost 
obținut de un grup de

specialiști de la uzinale 
chimice din Turda. Spe
cialiștii turdenl au ajuns 
la noul produs în urma 
unor îndelungate studii 
și observații efectuate 
pe cârca 300 de șarje 
de probe. a'

(Agerpres) ‘



O îiitîiiipkire obișnuită ?

In cadrul lucrărilor de dezvoltare a minei, ia Lonea II s-a construit un nou și modern atelier meca
nic. In sala strungăriei (din fotografie? a început montarea mașinilor-unelte.

(Urinare din pag. l-a) 

metanului Galeriile din jurul ce
lor trei puțuri răsunau de zgomo
tul cuielor împlîntate în scînduri 
cu miros de rășină. Din oi nd în 
cind, munca era întreruptă de tre
cerea cite unui convoi de vago- 
nete cu piatră sau cărbune, trase 
de astă dată de locomotive Diesel 
— aduse, in grabă la fața locului

La început apărea rama, apoi to
cul. urma ușa, Iar la sfîrșit totul 
se acoperea cu carton. Toate ope
rațiile înmulțite cu 12; după apro
ximativ 20 de ore de muncă avîn- 
tată și entuziastă ușile de aeraj 
și-ău ocupat locui dinainte fixat. 
Debltu.1 de aer a crescut, iar vi
teza lui a săltat cu 1 m/secundă. 
A urmat o altă operație, la fel de 
însemnată — tenculrea fisurilor din 
beton.

A doua zi, ia ora 14, după ce 
rămăseseră patru schimburi 

la mină, opt oameni plecau spre 

căminele lor. Să mal amintim de 
ce nu simțeau oboseala și erau Stă- 
pîniti de sentimentul datoriei îm
plinite ? li întreb : „Cum de v-ați 
hotarît atunci așa de repede să 
plecați iar în mină» Cwn ați mun
cit? NU a fost efortul prea me
re?". Oamenii mă privesc surprinși 
că vine cineva să întrebe de ei, 
de faptele lor. Răspunsurile sînt la
pidare : „Ne-am dat seama de pe
ricol. Era în joc soarta producției 
minei noastre. A fost simplu: UD 
adus material și ne-am apucat de 
lucru". Li se pare totul firesc,- o In- 
tîmplare obișnuită.

' Să menționăm numele celor opt 
oameni despre care conducerea nâl- 
nel afirma că „S-au comportat Că 
niște eroi 1": Ștefot Ioan, șeful 9- 
chipel, Molnar Gtleorghe, Bolea 
Constantin, Moroșan Pantelimon, 
Popa Teodor, Rasa loan, Szabadag 
Dumitru și Trufaș Dionisle. Primii 
șase sînt membri de partid. Iar *1 
șaptelea utecist.

Francisc VETRQ

0

REZULTATELE 
DIN ZIUA A TREIA

LONDRA 13 (Agerpres). Me» 
ciul dintre formațiile Portugaliei și 
Un/ariei, desfășurat la Manches
ter I(grupa a IlI-a), a dominat de 
departe prin interesul stîrnit în 
rîndul spectatorilor, prin valoarea 
sa tehnică și spectaculozitate, ziua 
a 3-a a campionatelor mondiale de 
fotbal. Cele două echipe au impri
mat încă de la începutul jocului 
un ritm foarte rapid pe care l-au 
menținut pînă la fluierul final. Por
tugalia a terminat victorioasă cu 
scorul de 3—1 (1—0). Deși învinși, 
fotbaliștii ' maghiari au meritul de 
a fi prestat un joc valoros. Ei au 
dominat teritorial cea mai mare 
parte a partidei, însă au ratat ne
numărate ocazii favorabile. Scorul 
a fost deschis. în primul minut de 
joc de Augusto, care a reluat cu 
capul la un corner executat de 
Simoes. In mintul 59, Bene a ega
lat șutind din interiorul careului 
de 16 m. Cel de-al doilea gol al 
echipei portugheze a fost realizat

Tonul presei engleze
LONDRA 13 (Agerpres). — Tonul 

general al presei engleze de m.^țți 
dimj tea ta se poate rezuma în trei 

^.mari idei: elogiul Pele,- Brazilia — 
o echipă mijlocie; R. F. Germană 
— unul dintre cei mai puternici 
„șalangeri" la Cupa Mondială.

Și dacă în elogiul Pele toți sînt 
unanimi, „totdeauna regele Pele", 
„Strălucitorul Pele", care a aprins 
flacăra „Cupei Jules Rimet", re
feritor la echipa Braziliei, presa 
londoneză nu prea este entuzias
mată. „Ea a debutat puțin satis
făcător" — scrie Eric Todd în 
„Guardian". „Fără Pele și Garincha, 
Brazilia constituie o echipă mijlo
cie" — scrie „Daily Miror". „Și 
dacă Pele era rănit ce- se înlîm-

PROGRAM DE RADIO
15 iulie

PROGRAMUL I : 5,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 5,06 Program muzical de 

x dimineață; 6,00 RADIOJURNAL. 
Sport; 6,30 Anunțuri, muzică; 7,00 
RADIOJURNAL. Sport; 7,15 Dansuri 
pentru fanfară; 7,30 Un cîntec și 
bună dispoziție; 7,45 Salut voios de 
pionier; 8,00 SUMARUL PRESEI; 
8,08 Prelucrări din folclor; 8,30 
La microfon. melodia preferată; 
9,30 Sfatul medicului; Varlcele,- 9,35 
Jocuri populare din regiunile pa
triei; 9,45 Trio nr, 2 în La major 
pentru orchestră de Johann Șta- 
mitZ; 10,00 BULETIN DE ȘTIRI; 10,03 
„In tabără" — cîntece pionierești; 
10J5 Folclor bihorean; 10,30 Radio- 
racheta pionierilor; 11,00 Muzică 
vocală și instrumentală de compozi
tori români; 11,20 COORDONATE 
CULTURALE — Ascultătorii întrea
bă — brigada științifică a emisiunii 
răspunde; 11,35 Muzică ușoară; 11,45 
pin cele mai cunoscute melodii 

ț/populare; 12,00 BULETIN DE ȘTIRI, 
J 12,10 Uverturi si arii din operetele 

compozitorilor noștri; 12,30 Prelu

de același Augusto în minutul 64. 
In ultimul minut de joc, la uri 
corner executat de Eusebio, Tor
res a inserts printr-o lovitură cu 
capul pecetluind scorul întîlnirii.

Iată rezultatele celorlalte me
ciuri ;

La Londra, selecționata Franței 
nu a reușit decît un meci egal 
1—1 (0—0) cu echipa Mexicului. 
Scorul a fost deschis de mexicani 
în minutul 48 prin Borja, iar fran
cezii au egalat în minutul 61 prin 
Hausser.

In grupa a Il-a, la Birmingham, 
echipa Spaniei a capotat în fața 
selecționatei Argentinei, care a 
cîștigat cu 2—1 (0—0). Ambele go
luri ale sud-americ ÎS - au feet 
marcate de . interul stingă Artime,- 
Pentru spanioli a înscris Pirri.

La Sunderland, în grupa a IV-a, 
Italia a învins Chile cu 2—0 (1—0). 
După un joc de factură modestă. 
Golurile învingătorilor au fost mar
cate de Mazzola și Barișon.

pla ?, căci fără el Brazilia nu es
te o echipă mare" — scrie Frank 
Moghee în același ziar.

Victoria echipei R. F. Germane 
este unanim apreciată. „Sucesul în 
fața Elveției este un clar avertis
ment dat celor . ce emit pretenții 
la trofeu" — afirmă Byron Butier 
In „Daily Telegraph". Prudent, 
ziarul „Times" socotește că ata
cul R. F. Germane trebuie să con
vingă și în fața unei defensive pu
ternice ca cea a Argentinei.

„Evident R. F. Germană se a- 
nunță ca unul dintre cei mai mari 
favorit! ai competiției" — mențio
nează Cyril Chapman în „Guan 
dian".

crări corale; 12,45 Cîntece de Te- 
mistocle Popa; 12,58 Suita simfonică 
„Povești din Grui" de Marțian Ne
grea,- 13,30 Din melodiile populare 
cerute de ascultători; 14,00 BULETIN 
DE ȘURI; 14,08 De la mici formații, 
la mari orchestre de estradă; 14,40 
Muzică din operete; 15,00 Inter
pret! de muzică populară; 15,20 A- 
nunțuri, reclame; 15,30 Caleidoscop 
muzical; 16,00 RADIOJURNAL. 
Sport. Buletin meteorologic,- 16,15 
Muzică ușoară; 16,30 Simfonia con
certantă pentru pian și orchestră 
de Vincent d'Indy, 17,00 Cîntă ta
raful Casei de cultură a tineretului 
din raionul „16 Februarie" — Bucu-

CINEMATOGRAFE
15

PETROȘANI«— 7 Noiembrie s Gen- 
tlemenul din Cocody; Republica: 
Atentatul; Stadion: Comoara din 
Iacul de argint; LONEA —■ Mine
rul : Haiducii; 7 Noiembrie: Invă-

VULCAN:

O statistică 
semnificativă

Constructorii din Vulcan au 
înălțat în anii șesenalului 28 
de blocuri însumînd 1204 a- 
partamente, două școli cu cite 
16 săli de clasă, g școală cu 
8 săli, două cămine pentru 
tineri și un dispensar.

Deși oarecum tardiv, bilan
țul este edificator. L-a în
tocmit tovarășul Galeriu' Vic
tor, vicepreședintele Sfatului 
popular al orașului Vulcan, Cu
fundat în calcule, nici nu a 
observat cînd am intrat în bi
rou. O dată terminate socote
lile, a zîmbit mulțumit. Cînd 
m-a zărit a venit spre mine cu 
mina întinsă, zicînd :

— Iată ce,au făcut ^construc
torii vulcănen1 în șș^enal. Poa
te, le înserezi realizările ’ în 
coloanele ziarului.

— Poate.
— Iată situația. Primul din 

suita celor 28 de blocuri a 
fost A 61 cu 24 de apartamen
te, dat în folosință la 28 au
gust 1961 Au urmat altele, ca 
în decembrie 1964 să fie ter
minat D 10 cu 72 apartamente. 
Cu acesta s-a deschis seria 
deurllor — D 12 și D 13 cu 
Cîte 72 de apartamenle fiecare. 
Ultimul bloc dat în folosință în 
șesenal a fost E 3 cu 56 de a- 
partamente. Școlile s-au făcut și 
ele potrivit cerințelor. Cea din 
Vulcan și-a deschis porțile în 
toamna anului 1962, iar cea din 
Ccroești în 1964.

...Pe șantierul din Coroești 
constructorii înalță în prezent 
noi blocuri de locuințe, care 
prin arhitectura, măreția și fru
musețea lor întrec pe toate ce
le de pînă acum. Dar acestea 
vor fi cuprinse intr-o statistică 
viitoare.

D. C.

rești; 17,15 IN SLUJBA PATRIEI; 
17,45 Picturi pe portativ,- 18,00 IN* 
JURUL GLOBULUI; 18,15 Pagini or
chestrale din muzica ușoarăi 18,40 
RADIOSIMPOZION : SIMȚUL PER- 1 
SPECTIVEI — MĂSURI ADOPTATE 
ÎN DOMENIILE ECONOMIEI, ȘTI
INȚEI Șl CULTURII PENTRU ÎN
DEPLINIREA PLANULUI CINCINAL.;
19,00 O melodie pe adresa dumnea
voastră; 19,30 Melodia zilei; 19,35 
Varietăți muzicale; 20,00 RADIOGA- 
ZETA DE SEARĂ,- 20,30 TRANSMI
SIUNE SPORTIVĂ : Turneul final al 
campionatului mondial de fotbal 
22,15 RADIOJURNAL. Buletin me 
teorologic; 22,25 Seară cu melodii 
încîntătoare; 22,45 ATENȚIUNE, 
PĂRINȚII; 23,00 Muzică ușoară; 
23,52 BULETIN DE ȘTIRI.

iulie
țătorul din Vigevano; ANÎNOASA : 
Onorabilul Stanislas — agent se
cret; VULCAN: JudeX; CRIVIDIA; 
Ah I Eva; LUPENI — Cultural s Ade
vărata față a fascismului — seria 
I șl II.

Noi sortimente de materiale de construcții
Profllete „U“ din sticlă
Profilele din sticlă în formă de 

„U" sînt noi sortimente de mate
riale de construcție, care își vor 
face anul acesta apariția în siluetele 
construcțiilor. Ele au fost realizate 
de către sectorul de cercetări din 
cadrul LP.C.M.C. în colaborare cu 
specialiști de la Fabrica de gea

Bill oriliM neutrii valorifitarea
lewmeloi ti liituioi Ptimsaiii

angajează urgent prin concurs:
1. Șef serviciu financiar — evidență 

contabilă
salarizare 1300 — 1525 lei 
studii medii
stagiu — 8 ani în funcții economice*

2. Contabil I — două posturi
salarizare 1025 — 1175 lei 
studii medii 
stagiu — 3 ani în funcții economice.

3. Tehnician I construcfii
salarizare 1100 — 1 450 lei.

Angajarea cu respectarea condițiilor pre
văzute în anexa IV a H.C.M. 1053/1960.

Alte informații, zilnic între orele 7—15 la 
sediul Oficiului, str. Republicii nr. 27, telefon 610.

Grupul școlar minier Lupeni 
ne muls oosluri de maiștri instructori
Se pot angaja maiștri electromecanici și e- 

Ițctricieni, care au ca studii școli tehnice de 
maiștri în specialitatea respectivă, sau școli o- 
chivalente.

Informații suplimentare se pot obține la se
cretariatul școlii, zilnic între orele 9—13.

ÎNTREPRINDEREA forestieră 
PETROȘANI

Vinde din stocuri supranormative următoarele materiale:

— tablă neagră peste 4 mm
— tablă cupru
— bronz în bloc
— felinare vînt
— burtiere cauciuc
— seceri
— gumerare protecție

precum și diferite piese de schimb pentru funicular 
Wyssem.

muri din Scăeni. Aceste profile 
care pot fi realizate după dorință, 
la diferite lungimi, armate sau near
mate, își găsesc o largă utilizare 
în construcția de pereți exteriori și 
despărțitori, luminatoare etc.

(Agerpresj



Vizita tovarășului Ion Gheorghe Maurer 
in Iran

(Urmare din pag. l-a)

spus d-sa „în viața internațională, 
nimic nu se poate dobîndi și ni
mic nu se poate păstra fără res
pectarea, în relațiile dintre state, 
oricare ar fi orînduirea lor so
cială, a principiilor suveranității, 
egalității în drepturi, neamestecului 
în treburile interne și avantajului 
reciproc, adică fără respectarea 
regulilor dreptului".

In încheiere, după ce a relevat 
Însemnătatea pe care d are în 
zilele noastre lupta pentru menți
nerea păcii, pentru promovarea co-

VIETNAMUL DE SUD

Succese ale forțelor patriotice
SAIGON 13 (Agerpres). — For

țele patriotice din Vietnamul de 
sud' continuă să provoace trupelor 
saigoneze și armatei intervenționiste 
americane pierderi importante, re
levate de altfel și de corespondenții 
agențiilor de presă. La 9 iulie, în 
provincia Thu Dau Mot patrioții au 
declanșat un puternic foc, prin sur
prindere, asupra unei coloane blin
date a diviziei I de infanterie ame
ricană. Cu acest prilej au fost dis
truse 30 de tancuri și mașini, blin
date ale inamicului, au fost dobo- 
rîte un avion și un elicopter ame
ricane și au fost scoși din luptă nu
meroși soldați americani. Aceasta 
este a patra lovitură puternică da
tă de forțele Frontului Național de 
Eliberare acestei unități de elită a 
armatei americane. Pierderile su
ferite de divizia I de infanterie a- 
jnericană la 9 iulie, adăugate celor 
anterioare, se ridică la 130 tancuri 
și mașini blindate, 19 avioane și un 
elicopter, un întreg batalion deci
mat.

De asemenea, în provincia Bien 
Hoa, în cursul luptelor desfășurate 
timp de 11 zile pînă la 5 iulie, for
țele patriotice au ucis și rănit a- 
proape 1 000 de soldați saigonezi și 
americani. A fost scoasă din luptă, 
de asemenea, o unitate blindată. Pa-

Concedieri masive
Io Repoblka Dominitană
SANTO DOMINGO 13 (Agerpres). 

Ziarul „El Popular" anunță că noul 
guvern dominican, condus de pre
ședintele Joaquin Balaguer, proce
dează la concedieri masive în rîn- 
durile muncitorilor societății de stat 
„Corporația dominicană a zahărului". 
„Este vorba — scrie ziarul — de o 
reacție furibundă față de mișcarea 
grevistă declarată împotriva condu
cerii antimuncitorești și antinațio
nale a principalei întreprinderi din 
țară". „El Popular" subliniază că 
cercurilor de dreapta dominicane nu 
le convine ca Corporația dominicană 
a zahărului să fie condusă de oa
meni cinstiți și nici ca muncitorii 
să se grupeze în sindicate puter
nice.

Componența noului guvern 
al regatului Burundi
BUJUMBURA 13 (Agerpres). — 

Căpitanul Micombero, ministru al 
apărării naționale în vechiul gu
vern, care a fost însărcinat de către 
prințul Charles Ndizaye să formeze 
ncul guvern al regatului Burundi, a 
anunțat marți seara, la postul de 
radio din Bujumbura, compoziția 
noii echipe guvernamentale. Din ce
le 14 portofolii, 5 sînt deținute de 

laborării internaționale, vorbitorul 
a mulțumit din nou pentru titlul 
de doctor honoris causa ce i s-a 
conferit.

Miercuri seara, tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer a oferit în gră
dina hotelului Hilton din Teheran 
o recepție în onoarea primului mi
nistru al Iranului, Amir Abbas 
Hoveida. Au participat membri ai 
guvernului, senatori și deputați, 
oameni de artă și cultură, ziariști. 
Au fost, de asemenea, prezenți 
șefi ai misiunilor diplomatice, 
precum și ambasadorul României 
și membrii ambasadei.

trioții au distrus 18 vehicule mili
tare și au reușit să doboare un 
avion și trei elicoptere americane.

★
La Saigon s-a anunțat, în sfîrșit, 

care este componenta noului cabi
net, în urma „remanierii" efectuate 
de către generalul Ky în guvernul 
său militar. Noua formație nu in
clude nici o modificare semnificativă 
iar faptul că a apărut un ministru 
civil în directoratul militar de la 
Saigon, nu are alt scop decît să in
ducă în eroare opinia publică, care 
se pronunță deschis împotriva gu
vernului generalului Ky.

PREZENTE ROMÂNEȘTI
ISTANBUL 13 (Agerpres). — 

La Brusa s-a desfășurat Festi
valul internațional de folclor, 
în cadrul căruia și-a dat con
cursul și o formație a Ansam
blului de cîntece și dansuri 
„Perinița" din Republica Socia
listă România. Spectacolele 
prezentate de artiștii români 
s-au bucurat de un deosebit 
succes. La deschiderea festiva
lului au fost prezenți miniștrii 
comerțului și industriei, prima
rul orașului Brusa și alte ofi
cialități locale.

Au fost prezenți, de aseme
nea, ambasadorul Republicii

După vizita lui 
la Ankara
ANKARA 13 (Agerpres). — Mi

nistrul de externe turc, Caglayan- 
gil, a declarat marți că în cadrul 
convorbirilor cu colegul său vest- 
g-iman, Schroeder, s-a căzut de 
acord asupra unei reglementări a 
problemei despăgubirilor de război 
pe care R.F.G. ar urma să le plă
tească Turciei. Un comitet comun a 
fost creat pentru a elabora detaliile 
acordului.

Comentînd alte aspecte ale pro
blemelor abordate cu prilejul vizi
tei ministrului vest-german la An
kara, ziarul „Cumhuriyet" scria 
marți ■ „Dacă generalul de Gaulle 
nu ar fi ridicat steagul revoltei îm
potriva hegemoniei americane, vizita 
în Turcia a lui Gerhard Schroeder 

militari, și două aparțin direct 
curții regale. Principalele persona
lități ale guvernului sînt: căpitanul 
Micombero, prim-ministru, ministru 
al apărării, și ministru de interne; 
" —yarnoguru .Barnabe, vice-prim- 
ministru și ministru al planului de 
coordonare și înzestrare; Masumbu- 
ko Pie, ministru de externe.

ECOUL INTERNATIONAL
AL DECLARAȚIILOR
ADOPTATE LA

FRAGA

PRAGA 13; (Agerpres). — „Decla
rația cu privire la întărirea păcii și 
securității în Europa, scrie ziarul 
„Pravda", care apare la Bratislava, 
presupune înlăturarea actualei îm
părțiri a Europei în blocuri militare 
și dezvoltarea unor relații de bună 
vecinătate și colaborare între toate 
statele europene". „Este incontesta
bil că, scrie ziarul. Consfătuirea de 
la București, Care a stîrnit în în
treaga lume un uriaș și justificat 
interes, va exercita influență asupra 
gîndirii politice europene și asupra 
activității diplomatice".

Referitor la Declarația cu privire 
la agresiunea S.U.A. în Vietnam, 
ziarul scrie că aceasta „avertizează 
S.U.A. asupra pericolului de extin
dere a războiului în Vietnam". Tot
odată, se arată că acest document 
„nu numai că exprimă sprijinul po
litic și moral acordat R. D. Viet
nam, ci menționează sporirea ajuto
rului multilateral, economic și teh
nic, pentru această țară".

BERLINUL OCCIDENTAL

BERLINUL OCCIDENTAL 13 (A- 
gerpres) — „Un serios avertisment

Socialiste România în Turcia și 
consulul general român din Is
tanbul.

MONTEVIDEO 13 (Agerpres/ 
In sala eineclubului din ora
șul Paysandu (Uruguay) a fost 
organizată o gală de filme ro
mânești.

Scurt metrajele prezentate 
— „Expoziția realizărilor eco
nomiei naționale", „Naică", 
„Acolo unde Dunărea întilneș- 
te Carpații", „Cintecul aminti
rilor" etc. s-au bucurat de a- 
precierea spectatorilor prezenți 
în număr mare la această ma
nifestație culturală.

Schroeder

nii ar fi depășit cadrul unei simple 
vizite de curtoazie". In aceste con
diții însă, menționează ziarul, „pri
mul obiectiv al lui Schroeder era 
să convingă Turcia să nu se lase 
sedusă de noua eră". Ziarul se opu
ne asumării oricăror noi angaja- 
’-•"nte de către Turcia, întrucît a- 
ceasta nu ar face decît să se mear
gă împotriva curentului, într-o epocă 
în care lumea începe să înțeleagă 
că pactele servesc mai ales marilor 
puteri".

ACȚIUNI PROVOCATOARE
ÎMPOTRIVA CAMBODGIEI

NEW YORK 13 (Agerpres). — 
Guvernul Tailandei, care a pus te
ritoriul țării la dispoziția bazelor 
americane de unde își iau zborul 
avioane care bombardează centre 
populate din Republica Democrată 
Vietnam, se dedă la acte provoca
toare și de agresiune împotriva 
Cambodgiei. Aproape zilnic soldați 
tailandezi încalcă granița și atacă 
posturi de grăniceri și sate pașnice 
din Cambodgia, deschizînd focul 
asupra țăranilor oare lucrează pe 
cîmp.

Intr-o scrisoare înmînată secre
tarului general al O.N.U., U Thant,

BUCUREȘTI
din București", este titlul sub care 
ziarul vest-berlinez „Wahrheit" co
mentează documentele adoptate la 
Consfătuirea Comitetului Politic 
Consultativ al țărilor participante 
Ia Tratatul de la Varșovia. „Con
sfătuirea de Ia București, subliniază 
ziarul, a constatat că întreaga răs
pundere pentru ceea ce se întîm- 
plă în Indochina o poartă S.U.A., și 
că statele participante la Tratatul 
de la Varșovia vor face totul pentru 
a acorda ajutor poporului vietnamez 
în lupta sa dreaptă". Declarația de 
la București cu privire la consoli
darea păcii și securității în Europa, 
scrie ziarul, „arată calea reală către 
consolidarea păcii europene, subli
niind în același timp răspunderea 
pe care o poartă poporul german 
pentru cauza asigurării viitorului 
pașnic al continentului nostru".'

VIENA

VIENA 13 (Agerpres). — „Eveni
ment de mare importanță interna
țională", astfel caracterizează ziarul 
„Volksstimme" Consfătuirea Comi
tetului Politic Consultativ al țărilor 
participante la Tratatul de la Var
șovia. După cum subliniază ziarul 

i în Declarația cu privire Ia Vietnam 
participanta al Consfătuire au scos 
în evidență faptul că întreaga răs
pundere pentru urmările acestui 
război o poartă agresorii americani. 
Declarația cu privire la consolidarea 
păcii și securității în Europa, se 
subliniază în articol, deschide în 
fața tuturor popoarelor și statelor 
din Europa, fără excepție, următoa
rea alternativă : sau blocuri și aven- A
turi militare, sau un sistem de se
curitate și colaborare europeană.

SANTIAGO DE CHILE
SANTIAGO DE CHILE 13 (Ager

pres) — Concluziile Consfătuirii de 
la București a țărilor participante 
la Tratatul de la Varșovia sînt 
comentate de cercurile opiniei pu
blice din capitala chiliana ca un 
aport prețios al țărilor socialiste la 
cauza consolidării păcii în lume, ca 
un avertisment serios dat cercuri
lor imperialiste ale S.U.A., care 
tind să escaladeze și mai mult 
războiul din Vietnam. Ziarul „El 
Siglo" subliniază că nici o tară din 
lume nu poate rămîne indiferentă 
în fața amenințărilor la adresa pă
cii, amenințări care rezidă din poli
tica imperialistă a S.U.A.

reprezentantul permanent al Cam
bodgiei la Organizația Națiunilor 
Unite, Huot Sambat, enumera o se
rie de cazuri cînd granița țării sale 
a fost violată de către trupe tai- 
landeze și au fost ucise 19 persoa
ne și rănite 59, printre care multe 
femei și copii. Scrisoarea mențio
nează că avioane aparținînd forțe
lor aeriene ale Tailandei au mitra
liat un număr de sate cambodgiene.

Huot Sambat a respins categoric 
calomniile la adresa Cambodgiei 
prin care Tailanda încearcă să 
„justifice" acțiunile sale agresive.

PE SCURT
+ LIMA. Știrile apărute la 

Lima anunță că în închisorile 
peruviene se găsesc numeroși 
deținuți politici oare nu au fost 
judecați, deși majoritatea a- 
cestora au fost arestați cîi mai 
mulți ani în urmă. In semn de 
protest împotriva refuzului au
torităților de a-i judeca, 15 de
ținuți politici de la închisoa
rea din Cuzco, acuzați de co
laborare cu mișcarea de parti
zani, au declarat greva foamei.

+ HAGA. Potrivit știrilor 
recepționate la Haga, petrolie
rul norvegian de 34 395 tone 
„Moșii" s-a ciocnit, în noap
tea de marți spre miercuri, cu 
petrolierul grec „Marietta No- 
mikos", în Oceanul Atlantic, 
la 150 de km de Insulele A- 
zore. Se presupune că cele 
două vase ar fi luat foc. Nava 
britanică „Reavly", care navi
ghează în zona accidentului, a 
semnalat că unul dintre cele 
două petroliere, probabil „Mo
șii", este cuprins de flăcări.

0 ANKARA. Două avioane 
cu reacție ale forțelor aeriene 
turce s-au prăbușit marți înțl 
propiere de localitatea Adașa,, 
zări, în nord-vestul Turalei. 
Piloții avioanelor au pierit.

+ DELHI. După cum men
ționează agenția indiană de 
presă „Press Trust of India", 
în satul Lakhi din statul Guje- 
rat, la 320 km de Bombay, o 
mamă a născut 7 gemeni, 5 
băieți și 2 fete. Știrea nu men
ționează nici numele, nici vîrs- 
ta femeii, anunțînd doar că sta
rea sănătății mamei și a celor 
7 copii este bună.

+ CAIRO. Potrivit unor da
te statistice publicate la Cairo, 
populația Republicii Arabe U- 
nite se cifrează în prezent la 
30 053 861 locuitori. Capitala 
țării, orașul Cairo, are o popu
lație de 5 milioane. In confor
mitate cu datele statisticilor, se 
înregistrează o creștere anuală 
de 2,7 la sută, ceea ce repre
zintă unul din cete mai mari 
sporuri de populație din h^e. 
Dacă acest ritm se va merrrfre, 
în 1970 R.A.U. va avea 35 de 
milioane locuitori.

+ ATENA. Șoferii de auto
buze, troleibuze și taxiuri din 
Atena au declarat miercuri 
grevă în sprijinul revendicări
lor lor cu privire la majora
rea salariilor. Greva a provo
cat serioase perturbări în trans
portul în comun din capitala 
Greciei. Camioanele militare 
puse în circulație din ordiniil 
autorităților nu au putut face 
față cerințelor. Greviștii au 
hotărît ca timp de patru zile 
să-și întrerupă activitatea in 
orele de aflux al populației.

< MOSCOVA. Agenția TASS 
anunță că stația seismică de 
la Soci a înregistrat un cutre
mur de gradul 3—4. S-a sta
bilit că epicentrul cutremurului 
a fost în mare, în dreptul Sta
țiunii balneare Ghelendjik. un- ! 
de cutremurul a fost de gra
dul 6. ;

> NEW YORK. Furtuni pu
ternice au bintuit în statele ‘ 
din centrul S.U.A. provocînd 
pagube considerabile. Deosebit 
de lovite au fost statele Idaho, 
Illinois, Wisconsin și Indiana. 
Din cauza doborîrii pilonilor de 
transportare a energiei electri
ce, numai în orașul Chicago 
peste 30 000 de case au rămas 
în întuneric.

In același timp, în. statui Da- ] 
kota de sud se înregistrează I 
temperaturi extrem de ridicat
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