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Cu actuala dotare, cu cheltuieli
materiale mai mici ABATAJELE

La orizontul XIV al minei Pe- trila s-a dat în funcțiune un nou tabloti de distribuție dotat cu celule.' „Mairlen Jerin". Prin- darea în funcțiune a noului tablou, s-au eliminat întrerupătoarele CITUK de 6 kV care nu erau de construcție antigrizutoasă, mărindu-se astfel' coeficientul de siguranță în alimentarea cu energie electrică a minei.Tot la mina Petrila, s-a montat un recomprimator pentru ridicarea presiunii aerului comprimat la 6 atmosfere pentru abatajele pe înclinare din stratele 8—9 ale sectorului I.
ASTĂZI

Colectivului E. M. Lonea îi revin. sarcini sporite în perioada planului cincinal și de perspectivă. Producției de cărbune va spori de la 800 000 tone în 1965 la 1 150 000 tone Cărbune în 1970, productivitatea muncii va crește de la 1,220 tone, pe post la 1,590 tone pe post, iar prețul de cost se va reduce cu 17 lei pe tonă.Pentru a se asigura capacitățide producție la nivelul sarcinilor. perioare de partid partidul și statul nostru au aprobat și investit peste 460 milioane lei pentru finanțarea planului de sistematizare, concentrare și modernizare a minei noastre.n primul an al cincinalului lectivul de muncă.de la E._ M. nea s-a achitat. de sarcinile i-au revenit, depășind plantai

muncii a crescut cu 24 kg pe post iar la prețul de cost s-au obținut economii în valoare de 1 100 000 Iei.Lucrările Plenarei C.C. al P.C.R., din decembrie 1966, cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, au subliniat necesitatea creșterii :e- ficienței economice în toate compartimentele activității.: Colectivul nostru, la indicația organelor su- și administrative. a stabilit — cu prilejul dezbaterii cifrelor de plan pe 1967 — măsuri tehnico-organizatoriee de valorificare a rezervelor interne în scopul creșterii ’ eficienței economice și asigurarea ritmului prevăzut .îh. planul-- de dezvoltare.Articolul , publicat recent s în . „Steagul roșu" de către • tov. -dr.-5 500 tone că-rbirhe' productivitatea îng.’Petru Rorrian, director general
co-Lo-cecu V

al C.C.V.J., abordează una importantele căi de sporire a producției si de creștere a eficienței economice în locurile hotărîtoare ale producției — abatajele. Și la exploatarea noastră în lucrările direct productive se pot obține rezultate mai bune. Noi avem încă neajunsuri în folosirea rațională a efectivelor, plasarea locurilor de muncă direct productive și asigurarea posturilor planificate în.a-
(Continuare în pag. a 3-a)

Tînăra muncitoare Ilie Elisabeta din 
secția de bobina] ușor — Vulcan 
a U.R.U.M.P. stăpînește bine tai
nele. meseriei de bobinatoare. „Iaț-o. 
efectuînd rebobinarea unui mo

tor de 5,5 kW

MINA URICANI
IN ÎNTRECEREA

FRUNTAȘA 
SOCIALISTĂ

PE ANUL 1966
In cadrul unei recen

te adunări sindicale 
minei Uricani i s-a a- 
cordat de cătr.e Consi
liul local al U.Q.S. di
ploma de exploatare postu Victor, care au 
-—. . extras 11 000 tone" căr

bune peste plannl a- 
nual.

In perioada scursă 
din acest, an, minerii 
din Uricani. au conti
nuat să muncească cu 
șpor, ho țări ți să-și dez
volte succesele. Pe lu-

întrecereafruntașă în 
socialistă pe anul 1966 
pe bazinul 
Valea Jiului.

Minerii uricăneni au 
depășit planul 'de pro
ducție pe anul trecut 
cu 12 959 tone, reali- 
zînd totodată economii 
în valoare de 2 453 000 
Iei. O contribuție în-

pe 24 — mina Uricani 
are un plus de 1 043 
tone de cărbune.

Printre brigăzile care 
s-au situat în 1966 si 
îh acest an în fruntea 
întrecerii socialiste se 
numără cele. conduse 
de minerii Manolache 
Vasile, Neagu Ștefan, 
Mischie Glieorghe, Gră
dinarii Constantin, Pop 
Traian. Preda* Marin, 
Hrițcan Vasile, RudiC 
Constantin, 
Gbeorghe 

februarie — pînă Gheerghe.

semnată 
cese au 
din 
iași pe exploatare, con
duși de inginerul A-

la aceste suc- 
adus-o. minerii 

sectorul H, frun-

Scorpie 
Covașă

carbonifer

Vă recomandam

i

CARfl
• In Editura peni n; literatură 

a apărut ■■ volumul ^AMIN
TIRI" DE. I. SLAVICI. Volu
mul, un adevărat document 
de cunoaștere a vieții artis
tice, cultâirale șl politice din 
vremea sa, evocă totodată 
cîteva figuri de primă mări 
me ale literaturii noastre cla
sice : V. Âlecsandri, M. Emi
ne seu,- T, Maior eseu, I. L. Ca- 
ragiale și I. Creangă.

• „PLANETA DE ADOLES- 
. CENT" a lui iuliu Rațiu este

o carte inspirată din viața e- 
levilor de azi si a societății 
noastre, o carte despre ado-

lescență, despre farmecul și 
răspunderile ei. Scrisă cu un 
remarcabil talent în contra
punct, vioaie, captivantă, pli-' 
nă de dinamism ea se adre
sează, firește, adolescenților.

• Scriitoarea poloneză ZO- 
FIA. PASMYSZ e prezentă în 
librării cu nuvela „PASAGE
RA". Lucrarea explorează un 
nou filon al inepuizabilei te
rne sugerate de lagărele hitle- 
rlste. Nuvela beneficiază de 
un plus de autenticitate pe 
care îl conferă ochii unui su
praviețuitor. Fiindcă ZOFTA 
PASMYSZ-a fost ea ‘însăși,*. ș,- m '■* > ■

(Continuare In pag. a 3-a)

La frontul de lucru al unei brigăzi de frontaliști fruntașă în între
cerea socialistă — cea condusă de minerul Birluț Clement, de la sec
torul IV al minei I.onea. Foto : N. MOLDOVEAN!!
Tipuri noi de aparate de radio 
româneștiCe va aduce nou, anul acesta în domeniul construcției de apa-' rate de radio românești ? La u- zinele bucurestene ..Electronica** am aflat că „Istria" — unul din- de radio, care chiar în prima ju- anului — ya avea patru de undă — lungi, medii, ultrascurte. Vor fi pro- aSemenea, „Darclee-4“ și „uKxtuicK-J" cu performanțe supe- rtaare aparatelor similare realizate

bucurestene „Istria* tre noile aparate va„ fi produs mutate a lungimi scurte si 
duse, de 
,Darclee-5‘

pînă acum. In plus, „Darclee-5" va avea și picup.
O formă nouă de prezentare o constituie radioreceptoarele „Vals" și „Balet'*,’ câre de fapt sînt un fel "de combine mici (radio-picup), pe suporți proprii.Gama aparatelor tranzistorizate va fi și ea completată cu alte două tipuri de radioreceptoare : „Sinaia", cu trei lungimi de undă, și „Eforie" eu patru. Primul va avea și posibilitatea de reglare-a -.'■•'•■t. (Agerpres)

Prima eft pa 
a returului 
cam pionatului 
categoriei „A*s 
la fotbal

Astăzi, în cinci orașe ale 
țării se desfășoară jocurile 
primei etape a returului cam
pionatului categoriei „A" la 
fotbal. Meciul derbi al etapei 
se dispută la Craiova, unde 
liderul clasamentului, Univer
sitatea Craiova, primește re
plica formației bucurestene 
Dinamo într-o partidă care 
se anunță deosebit de echili
brată. In Capitală se vor dis
puta două jocuri după urmă
torul program: stadionul Giu- 
lești, ora 15 : Rapid București
— Farul Constanța; stadionul 
Republicii, ora 15 : Steaua — 
C.S.M.S. Iași.

In țară se desf ășoară urmă- % 
toarele partide.: -Universitatea 
Cluj — U-.T.Ae, Petrolul Ploiești
— Politehnică Timișoara; Stea
gul roșu Brașov —■ Jiul Pe
troșani, Untversitat.ea Craiova
— Dinamo București.

(Agerpres)

Drum pietruit vechi 
de peste 500 ani

. Pe culmile obcinelor ce se 
întind din dreptul cabanei 
Mestecăniș și pînă spre co
muna Ciocănești, din raionul 
Vatra. Doritei, s-a descoperit 
un drum vechi, pietruit, ce 
datează de peste 500 de ani: 
După legendele orale ce- cir
culă prin partea locului, pe 
acest drum, numit „calea, tă
tarilor", treceau fiii „Hoardei 
de aur" in incursiunile lor pe 
pămîntul Moldovei și Transil
vaniei. Ceea ce surprinde, 
chiar pe specialiști, este ui
mitoarea conservare și rezis
tență a drumului, care l-a fă
cut să dăinuie nevătămat peș
te veacuri.

; Drumul va intra în circui
tul turistic,, el străbătând lo
curi pitorești de o rară fru
musețe. (Agerpres)

1

Un cuvînt simplu, 
rostit temperatură ridicată

5chimbul doi abia 
începuse la ter

mocentrala Paroșeni.iln- 
dicatoarele de tiraj pre
cum și debitmetrele de 
apă și aburi semnalau 
anomalie la cazanul nr. 
5. In camera focarului 
se auzea un șuierat pu
ternic. Ce se întâmpla
se 2 In focar erau mari 
depuneri de zgură. La 
supraîncălzitorul con
vertii; se spărseseră țevi. 
Agregatul trebuia oprit. 
Dar . nici cazanul 4 nu 
mergea; tot din. cauza 
zgurificării. Sistemul e- 
nergetic nu putea ad-, 
mite perturbații. Abia 
la ora 21,45 dispecerul 
național avizase oprirea, 

începea o muncă ti
tanică la cazanul ce 
trebuia dezgurificat, cu*

rățat de depunerile de' 
cenușă. Mantaua meta
lică și zidăria din șa- • 
mol era necesar să fie 
desfăcute. Țevile sparte 
trebuiau tăiate, înlocui
te cu altele. Cu cine să 
faci toate acestea, cînd 
încă un cazan e oprit 
și fiecare om 
ocupat ? Nu 
sebești șeful 
sau inginerul 
viciu de mecanicii de la 
mori sau . de foahiști. 
Toți sînt în. salopete, 
plini de praf. Oboseala 
îi cuprinde.

e atît de 
mai deo- 
de secție 

de ser-

f a cazanul 5, pen- 
■ tru , remedieri, e 

nevoie de oameni. Mai
strului Nicula Paul de 
la exploatate ți echipei 
sale — formată din oa-

V

J3tespre Nicula am 
er' aflat, tocmai- cînd 

curățat 
așteaptă 
sîmbătă

meni d“e la locuri de 
muncă diferite — li se 

curățirea 
zgură, a 
gaze de

incredințeată 
focarului de 
canalelor de 
cenușă. *, încep . imediat 
lucrul. , Se. lucrează in

■ locuri unde trebuie să 
stai . ghemuit, i învăluit 
în valuri de -. cenușă, la 
temperatură, ridicată. 
Dar fochiștii Racman 
Octavtpn, Marinoff Cris- 
tache, Avr-amescu Dumi
tru, mecanicul de mori 
Opreau Petru, mecani
cul de turbine Kivera 
Ludovic nu se dau bă
tuți, 
răngi zgura prinsă 
țevile 
fundă cu vergele fiecâ- 
re țeavă din pachetele' 
preîncălzitorulgi de aer.

ter minase de 
cazaăul, că-l

• un. eveniment.: 
a avut. nunta.

Sudorul specialist Mu
reș Gheorghe la termi- 

■ narea, lucrării, spusese 
simplu și firesc: 
gata■!“ Dar pînă la ros
tirea acestui „gata" co
munistul -Mareș Gheor
ghe precum și cei doi 
oămeni- cu care lucrase, 

■ Csabăy Ștefan și Zam
fir Ștefan, rămîneau în 
centrală cite 16 ore. La. 
temperatură ridicată, ei 
au sudat.și ajustat două 

. serpentine și - opt țevi 
în locul celor sparte.

Dezblochează cu 
pe 

de ecran, des-

£ forturile lor s-au 
alăturat celorlal- 

acte de adevărat e-te
.. rgism săvîrșite în mun

ca depusă pentru, rein
trarea în debit a caza
nului 5.

P. BREBEN

munc%25c4%2583.de


STEAGUL ROȘU

Mărțișoarele
lor
AL MINERULUI:Noaptea iernii se sfîrșește. Zilele-s mai lungi Și buhe. Mărțisorule, primește 'Darul nostru... în cărbune.
AL CONSTRUCTORULUI:Obiceiul pămîntescȘi-astăzi sufletu-mi frămîntă. Martie, îți dăruiesc _ ., , Blocul, ce spre cer »«-ăvîntfi.AL ELEVULUI:Muguri noi pleșnisc, pa râm Și-n ajunul primiverli,P«-n.tîi marți», eu. amNumai 10 la maUrii.
AL FRIZERULUI:Iar ride marte-n calendarCu-n unu mare, de Mîș,Se cade, deci, ăă-i fac un dar; Azi, bărbieresc fără... bai<l|.
AL SERVILULUI:Pentru șef, pe șnurișor. Dau cadoul cum se cade îndoit, un om ușor.Pîn-la 90 de grade.
AL AVARULUI:Ea susține că-s avar Și n-âș cheltui un ban.Eu îi dau inima-n darȘi uri șnur... de-acum un ârt

Maria DINCA

In cîteva rînduri• MARJA LANDERS, din Sas- •enburg (Westfali'a), a stabilit un record mondial la tricotat. In 1966, ea a tricotat 141 kg de lînă, din care a confecționat 233 de pulovere. 22 de veste. 12 seturi. 12 costumase pentru copii, doua pardesie de damă, patru fuste, cîteva perechi de ciorapi și chist- o rochie de mireasă.• LA UN RECENSAM1NT al populației Iranului s-au descoperit păste 100 de sate, a căror existență nu era cunoscută oficial. Intr-unui din aceste sate trăiește un țăran In vîrstă de 150 de ani! Fiica cea mai mare a acestuia și-a sărbătorit recent cea de-a 110-a aniversare a zilei de naștere, iețelul" cel mai mic are ani. Numărul nepoților si Roților centenarului sînt Hiăr de 200.• UN MARINAR din San Francisco a pus să i se tatueze pe spinare, pentru mai multă siguranță, testamentul în favoarea iubitei sale. Testamentul este foarte laconic : „Las totul I.oleî".

iar „bă- 100 de străne- în nu-

Expresia lui Costel 
din povestirea televiza
tă a lui Ion Băieșu a 
devenit așa de populară 
incit o folosesc mulți 
oameni în diverse îm
prejurimi. Mă, ce-o fo
losesc ! Mă, ce... N-a că 
m-am molipsit și eu. 
Dar nu, că mie îmi 
trece repede,

Intr-una din zilele 
Săptămînii trecute am 
observat în fața panou
lui de afișaj de la ci
nematograful „Cultural1* 
din ăupeni doi tineri. 
Priveau afișul ce anun
ța noul film. Unul din 
ei i se adresă celuilalt: 
„Hai mă că e bune fil
mele astea americane I 
Mă, ce bune e! Mă, ce 
bune !“ „Venim să-l ve
dem, Sandule ?“ „Ve
nim bă, ne mai culti
văm și noi. Poate după 
filmul ăsta ne lăsăm și 
barbă că chică avem, 
ce mai.„“'.

Un grup de eleve s-au 
oprit aproape de cei doi 
și chicoteau 
date. „Ia 
ăia, de 
„Taci tu 1 
Au jucat

pe înfun- 
uitați-vă la 

unde-or fi ?“ 
Sînt artiști, 
în „Dacii".

Notarul a' refuzat însă să recu- acesta netestatorului.noască purtînd „documentul", semnăturaAcum, marinarul se antrenează în fața: oglinzii și speră ca într-Tin ah să se poată iscăli pe propria-i spinare.• MATEMATICIANUL german Dierichle era foarte laconic. Cînd i s-a născut primul fiu, el a trimis cumnatului său o telegramă care este, probabil, cea mai scurtă din istoria telegrafului. Alcătuita de un matematician, telegrama 
să compune dintr-o egalitate, și anume :• 2 -|-1 « 3.• DEȘI caii se folosesc acum mai puțin, fiind fnlocuiți cu automobile, mai există totuși pe lingă casele vechi inele de priponit.Doamna Christiansen din Syra cuza (Utah), a cărei casă avea un asemenea inel, a descoperit cu surprindere atașat de el un avion cu două locuri. Pilotul aterizase forțat în fata casei, datorită unei defecțiuni de bord, dar a avut precauțiunea să-și lege aparatul în timp ce s-a dus să-și caute ajutor.
l-am văzut eu". „Da de 
unde, le lămuri alta. Eu 
îi cunosc. Sînt de la 
Paroșeni, dragă, de la 
uzină". „Vai tu, săra
cii 1 Și ce chică au I 
Mă. ce chică! Mă, ce..."

Am stat eu ce am

MICR0F01LET0H

Un bun al tuturor
1 urismul este spor

ul tuturor vîrstelor. 
După o săptămină de 
muncă simți nevoia să 
te destinzi, să 
aerul curat al 
lor, să străbați 
cheateie poteci monta 
ne și să admiri fru
musețea priveliștilor 
ce-ți răsar la tot pasul.

In curînd iarna va 
preda ștafeta. Primăva
ra va rechema natura 
Ia viață. Sub razele 
calde ale soarelui, mu
gurii se vor desface 
din nou și vor îmbră
ca pădurea iu haină 
verde și fragedă, iar 
lingasii ghiocei vor 

da semnalul suratelor 
că in curînd va sosi 
timpul țesutului pe co
vorul verde al Ierbii.

Pornind în drumeție 
pe poteca bătătorită, 
străbați minunatele pă
duri de foioase, care 
treptat dau locul fal
nicului brad, cu ceti
na verde, care umple 
aerul cu parfumul fin 
al rășinei. Urcînd me
reu, poteca devine tot 
inai îngustă. Creîndu-ți 
drum cu greu printre 
frații pitici ai bradu
lui, ajungi în împără
ția stîncilor golașe 
unde doar șoimul de
scrie majestuos în zbor 
cercuri 
Ai ajuns 
împărăție 
proaspăt si plin de vo
ioșie. Muntele e o 
poezie minunată, aspră 
dar dătătoare de via
ță. Clasicii literaturii 
noastre, îndrăgostiți de 
minunății noștri munți, 
de apele ce clipocesc 
între maluri, sau de 
multul spumos al 
rîului de munte ce 
aruncă în luptă 
piatra dură, ne-au 
sal pagini minunate 
despre locurile străbă
tute călare • 
sui.

Calistrat 
cartea sa 
Neamțului", 
Vlahuță în 
pitorească", 
Odobescii în 
tat de vînătoare" (Pseu 
dokineghetikns), Mihail 
Sadoveanu cu nume-

respiri 
munți- 

întorto-

interminabile 
în această 
obosit, dar

tu- pi- se cu lă-
sau cu pa

Hogaș, in 
„In munții 
Alexandru 

„România 
Alexandru 
„Fals tra

roasele-i lucrări închi
nate naturii, au fost 
cîntăreți înzestrați ai 
frumuseților patriei iar 
Geo Bogza, un demn 
urmaș a predecesorilor 
săi.

Turismul, după elibe
rarea țării noastre, a 
devenit un sport de 
masă. Oamenii muncii 
iubesc natura, frumu
sețile ei și care mai 
de care împînzesc dru
murile de munte; ca
banele devin neîncăpă
toare. Valea Jiului, în
conjurată de lanțurile

COLȚUL
TURISTULUI

ie munți, constituie o 
țintă permanentă pen
tru turism — în toate 
anotimpurile.

In partea estică se 
întinde lanțul munților 
Paring și Lotrului. Ca
bana Rusu, virfurile 
pitorești: Parîngul Mic. 
Cirja, Parîngul Mare, 
(Mîndra), lacul Gîlces- 
cu situat în căldarea 
cu același nume, ca
banele Rînca și Objr- 
șia Lotrului, Valea Lo
trului, șoseaua alpină 
Novaci — Sebeș cu mi
nunatele serpentine de 
pe Dengherul, sînt cî- 
leva din locurile dem
ne de străbătut. In 
nord se-ntind munții 
Sebeșului. Cabanele: 
Oașa, Șurianul, Prislop. 
Aușel și Lonea, lacul 
Șurian, vîrful lui Pă- 
tru. Valea Sebeșului 
cu apele-i repezi, bo
gate în pești, unde pî- 
nă nu de mult s-a 
practicat plutăritul săl
batic al buștenilor din 
parchetele forestiere, 
cătunul Oașa cu casa 
maestrului Sadoveanu, 
sînt locuri de neuitat.

Amintirile septuage
narului Rudi Cernutta 
rostul maestru de vi- 
nătoare de prin părțile 
Oașei și Prigoanei, zu
grăvesc viu și nealte
rat pasiunea pentru 
frumos a scriitorului și

Locatoare pentru orbiDupă cum revista venir", numai delfinii și liliecii sînt dotați cu un dispozitiv locator special, care le permite să distingă în întuneric o- biectele din calea lor. Și omul dispune de urj asemenea sistem. Faptul a fost dovedit de doi oameni de știință de la Institutul de cercetări din Stanford, ea-

relatează„Science et A- se pare că nu

a OMULUI Sadoveanu. 
cu care a cutreierat 
loate aceste locuri mi
nunate, din munții noș
tri. In partea sudică, 
se-nlind munții Rete
zat. Cabanele: Bula, 
Pietrele, Baieia și Gura 
Apei, valea Rîului Ma
re cu apele-i înspuma
te, Iacul Bucura 
salba celorlalte 
alpine, virfurile 
rești : Peteaga, 
Mare, 
veiul, Custurii sau Tu- 
lișa, cu floare specifi
că zonei alpine, cu gin
gașa floare 
păstrată în 
naturală a 
— fac din 
muntos o perlă a țării 
noastre. In fine, în 
partea vestică, se-ntind 
munții Vîlcan. Caba
nele : Straja, Pasul Vîl
can și Cîmpul lui Neag, 
vîrful Straja, grupul de 
stîne Mutu, cit și pă
durile de foioase și 
brad, incintă ochiul iar 
primăvăraticul covor li
liachiu de brîndușe, Ia
să urme de neșters în 
amintirile

Foarte 
înfățișat 
din munții care ne-n- 
conjoară, locurile care 
m-au îneîntat în desele 
și lungile-mi drumeții 
în mijlocul naturii. In 
viitoarele pagini „Ma
gazin" ale ziarului voi 
prezenta unele trasee 
turistice din Valea Jiu
lui

cit și 
lacuri 

pito- 
Vîrful 

Retezatul, Slă-

de colț — 
rezervația 

Retezatului 
acest lanț

turistului, 
succint, am 

frumusețile

și împrejurimi.

EVALD KIMINICH

re au făcut o serie de experiențe cu bărbați (sub 30 de ani) ce orbiseră de cițiva ani.Intr-o cameră complet goală a fost atîrnat un disc cu diametru) de 20 cm, -care a fost înlocuit apoi cu altul, cu o suprafață ceva mai mare. Orbii au simțit schimbarea discului, deși totul s-a petrecut intr-o tăcere absolută.
— Așa... pentru triotică pe capetele

tură generală. Si cum noastre.
vă cheamă, mă rog ? - Și vă primește

— E secret. maistrul la lucru cu
— Nu mergeți să bem claia asta de păr in

o țuică 1 cap ?
— Mergem dar n-a- — Da’ ce are mește-

vem piștari. rul cu noi ? Păi e frig.
domnule, Și, ce vreți

chică! Jftă
ștat, m-am tot gîndit. 
m-am socotit, mi-am 
scos inima și am luat-o 
în dinți și m-am dus 
la ei. Erau energeticieni. 
Dacă erau marțieni nu 
îndrăzneam. încă nu 
cunosc la perfecție mar
țiană șt numai cu Es
peranto ce mă

— Am auzit 
teți de la 
e-adevărat ?

— Da, lucrăm la sec
ția electrică. Dar de ce 
ne întrebați, nene ? (Eu 
eram nenea, dar ei erau 
mai mari decît mine).

făceam ? 
că sin- 

Paroșeni,

— Nu-i nimic, fac eu 
cinste.

— Să intrăm la „Pan- 
tilolu" - - -
gant".

Așa 
doi se 
nu Petru și Marton A- 
lexandru, că sînt ute- 
ciști și lucrează, intr-a
devăr, la secția electri
că a Termocentralei Pa- 
rpșeni.

— Cînd v-ați tuns ul
tima dată ?

— Ne tundem rar, că 
frizerițele astea din Im- 
peni face muncă pa

că-i mai „ele- 
aU propus ei. 
am aflat că cei 
numesc Ardelea-

să-t răcească intelectul 
băieților ? Ei brava...

—-. Bine, dar ce spun 
colegii voștri de mUn - că, ceilalți tineri ?

— N-avem probleme 
cu ei. Noi sintem valo
roși, domnule...

l-am sfătuit să dea 
părul la D.C.A. Ar primi 
pe el o avere. Dar nu 
i-am putut îndupleca.

— Nu, nu ne tundem. 
Scutim bani, scutim 
bască și fular... atragem 
priviri...

Da, atrag priviri. Pri
viri critice. Ș-apoi au 
și scutiri băieții la u- 
nele capitole. Mai ales 
la cel al educației și 
culturii. S-ar putea to
tuși să sufere un scurt
circuit. Să-i scuture pu
țin,.. curentul criticii șl 
al mașinii electrice de 
tuns.

DEM SĂRARU

SLOI DE GHEAȚAFoto : N. MOLDOVE ANU

CALEIDOSCOP -
(anala niagara 
lo reparalleCelebra cascadă de pe Niagara, la frontiera dintre S.U.A. și Canada, este temporar închisa și nu poate fi vizitată. Mii de persoane veneau zilnic s-o admire, în orice anotimp al anului. Această rară frumusețe a naturii are nevoie de o... reparațieLa poalele cascadei s-au adunat pietre foarte mari și cantități u- riașe de pămint care amenință clădirea marii centrale electrice. De aceea, apele fluviului Niagara din brațul de pe teritoriul american au fost abătute gpmplet spre brațul canadian. După ce malurile și zidul cascadei vor fi consolidate și pietrele înlăturate, apa va fi abătută și pe celălalt braț, repetîndu-se operația pe teritoriul canadian.

In cadrul unei expoziții deschise recent la Hanovra (R.F.G.) a fost prezentată locuința viitorului. Ușa garajului se va deschide automat sub impulsurile unui e- mițător de buzunar. Grădina, pe orice teren s-ar afla ea, va fi acoperită în orice anotimp cu un frumos covor verde, realizat pe baza unui nou produs chimic. Ea va fi dotată cu o piscină încălzită, cu adîncime variabilă, pentru ca și Copiii să se poată zbengui în ea. Verandele și umbrelele de grădină se vor chide singure și se roti după soare. In de ploaie, covorul
dcs-vorcazva

curăța automat încălțămintea celor ce calcă pe el. In bucătărie, gospodina se va instala în fața unui tablou de comandă tot atît presionant ca unei centrale Printr-o simplă pe niște butoane,• riiul“ va fidupă toate regulile artei culinare, conform unui program științific.Mașina de spălat es'\# prevăzută cu un auti_. mat care va permite rufele să treacă prin operații diferite etc.

de i n- cel al tehnice, apăsare „me- preparat.
ca
13

[foi barza rm se 
uită In calendarmare uimire, lo-Cu cuitorii satului Gyorsze- mere, din vestul Ungariei, au văzut sosind recent în localitatea lor o barză. Aceasta greșise data călătoriei, căci, deși și-a regăsit cuibul, el era încă acoperit cu zăpadă.Sătenii au botezat-o „Zăpăcita", dar i-au rit în ajutor — au menajat un cuib pe re l-au umplut cu felul de bunătăți l-au instalat în- apropie- rei unei ape termale. „Zăpăcita" s-a instalat cu plăcere în noua sa „locuință" în așteptarea primăverii.
Girafă albă

sS- a- ca- totȘi

La MKoării, zania, trăiește complet albă, un moț negru pe frun- te și unul în capătul cozii. De la ferestrele hotelului învecinat cu grădina zoologică, numeroși turiști o admiră atunci cînd se plimbă împreună cu elefanții, rinocerii și alte animale.
AFORISME

în Tan- o girafă doar cu

< EXISTA cuvinte de mii de ori mai grele decît 
loviturile.

+ BOLNAVUL Se însănătoșește, omul beat se tre
zește, numai prostul rămine prost.

+ ȘTIM cu toții că un cîine care latră nu mușcă. 
Numai clinele nu știe aceasta.
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VA RECOMANDAM
(Urmare din pag. 1)

de la vîrsta de 18 ani, deți
nută in lagărul de la Ausch
witz timp de mai mulți ani 
(1942—1945).

FILME
• In săptămîna care ur

mează, citeva filme rețin a- 
tenția in mod special. Intre 
acestea notăm: „TUNELUL", 
o coproducție româno-sovieti
că (Minerul — Lonea), „Mi
siune extraordinară" (Munci
toresc — Petrila), „Tatăl sol
datului" (Muncitoresc — Live- 
zeni), „Feriți-vă, automobilul" 
(Cultural — Lupeni) și „Ex
presul de Paris — Milnchen" 
(7 Noiembrie —- Uricani).

• Pentru copii, filmele „Po
vestea pantofiorului de aur" 
(7 Noiembrie —■ Petroșani — 
4—5 martie; și „Muguri în 
soare" (Muncitoresc — Vul
can — 2—3 martie).

SPECTACOLE
• Miercuri,. 1 martie spec

tatorii din Petroșani vor a- 
vea posibilitatea să vizioneze 
piesa „Ulise și coincidentele" 
prezentată de un colectiv de 
actori ai teatrului C.F.R. din 
București. Spectacolul va avea 
loc la Casa de cultură.

• Teatrul i de stat din Pe
troșani va fi prezent sîmbă- 
tă, 4 martie și duminică, 5 
martie cu spectacolul „Omul 
care a văzut moartea", come
die în 3 acte de Victor Ef- 
timiu.

Cu actuala dotare, cu cheltuieli materiale I 
mai mici ABATAJELE POT PRODUCE MAI MULT'

“,;l

I

TELEVIZIUNE

(Urmare din pag. 1)

de exem- cele 5 sectoare de au realizat posturile cărbune. Sectorul II 182 posturi, sectorul
bataje și la lucrările de pregătiri In luna ianuarie 1967,piu, trei din producție nu planificate în nu a realizatIII — 186, iar sectorul IV — 404 posturi, cu toate că sectoarele au avut asigurat planul forțelor de muncă iar sectoarele II și IV au avut și efective peste plan. Pe exploatare s-au prestat astfel cu 501 posturi în cărbune mai puțin, realizările obținute la producție fiind diminuate numai din această cauză cu 2 675 tone calculate la randamentul mediu realizat de 5,34 tone pe post. Nici lucrările de pregătire nu au fost asigurate cu posturile planificate. Cu excepția sectorului II, restul sectoarelor de producție au prestat între 130 și 613 posturi mai puțin. Pe exploatare nu s-au realizat 1 528 mc lucrări de pregătiri.Abatajele, îndeosebi tale, nu sînt plasate tea lor. torul II posturi cît sîntCele trei abataje frontale sectorul IV sînt plasate cu posturi pe zi față de 36 posturi necesare. La randamentul mediu realizat în abatajele frontale de 6,00 tone pe post se pierd lunar 2 900 tone cărbune din cauza plasării incomplete.Se impune ca neîntîrziat să luăm următoarele măsuri :

— Plusul de efective utili
zat în lunile de iarnă la su-

cele fron- la capacita- Abatajul frontal din sec- este plasat în medie cu 18 pe zi față de 21 posturi necesare Ia linia de front, de la 27-30

obținăla ni- mult

plasat în locurile de muncă 
direct productive din subteran; 

— Organizarea, dotarea și 
aprovizionarea brigăzilor să fie 
temeinic analizate, astfel incit 
acestea să aibă continuitate in 
lucrări productive și să 
randamente sporite.

—- Starea disciplinară 
velul brigăzilor trebuie 
îmbunătățită.Exemplificăm această necesitate arătînd că brigada condusă de minerul Stancu Petru de la abatajul cameră 803, sectorul II, iu luna ianuarie nu și-a realizat planul prin faptul că s-au prestat mai puțin cu 25 posturi din care : 8 zile boală, 4 zile motivate, 6 zile concediu în afara prevederilor, iar muncitorul Nagy Ioari, după 5 posturi prestate la brigadă, a fost transferat la alt loc de muncă. De asemenea, acestei brigăzi nu i s-a acordat o asistență tehnică corespunzătoare, cu toate că se cunoștea faptul că în abataj sînt greutăți cauzate de infiltrațiile de apă din sînt frecvente maiștri minieri lay Alexandru,alții descompletează cu brigăzile și echipele, de la taje și pregătiri.Datorită acestor tezele de avansare velul posibilităților, abatajele frontale. La sectorul cele 2 abataje frontale în funcție în luna ianuarie au realizat o viteză medie de avansare de 32,3 ml față de 34 ml planificat, ceea ce a condus la o diminuare a producției rezultate cu 760 tone«SCHIMBĂTOR PRECUM VREMEAAvem în Uricani o librărie în general bine aprovizionată. Mult timp la această unitate se respecta și programul fixat. Toți cumpărătorii știau, de exemplu, că joi după-amiază este închis. Asta pînă în urmă cu trei luni. Atunci a apărut un aviz care menționa că vinerea după-amiază este închis. Dar, cum a venit un nou gestionar, a fost afișat un nou 

q jr. In acesta se prevedea ca 
siinbăta d.a. să fie închis. Cetățenii din Uricani au crezut că, în sfîrșit, s-a definitivat orarul librăriei. Spre surprinderea și nemulțumirea lor n-a fost însă așa. De curînd. aproape că nu-ți vine să crezi, a apărut pe ușa de la intrarea în '„Librăria noastră" a orașului Uricani un aviz proaspăt caligrafiat : se fixează drept după- amiază liberă pentru gestionar ziua de miercuri.Așa că au mai rămas doar zilele de luni și marți să fie fixate ca zile libere. Poate, cu timpul, actualul sau viitorul gestionar, ne va oferi și această surpriză.

N. BOTA corespondent

zăcămînt. De altfel, cazuri cînd unii ca tovarășii Sal- Lăcătușu loan și ușurință aba-cauze nici nu sînt la îndeosebi vi- ni- la IV,

Noua metodă de abataj frontal — cu un singur preabataj - experimentată la sectorul II, introducerea susținerii moderne cu stîlpi hidraulici Feromatik, ICEMIN, și grinzi în consolă, po- direa cu plasă și utilizarea transportoarelor T.R. creează condiții ca la abatajele frontale de la exploatarea noastră vitezele de a- vansare planificate să fie realizate și chiar depășite, crescînd în acest fel eficiența economică și nemijlocit cîștigurile muncitorilor. Extinderea creșterea susținere costurile rea celui tal cu susținere ianuarie la sectorul IV conduce la economisirea a 500 mc lemn de mină cu o valoare de 112 000 iei. In totalitatea lor abatajele frontale, avînd condiții create de a lucra în zona sub tavan cu podi- tură din plasă metalică, vor reduce cheltuielile la materiale pentru podire în valoare de Iei la sectorul II și 663 000 lei sectorul IV. Prin armăturilor T.H. batajele de la obține economii sectorul II, prin buc. armături sectorul IV unde ționa 700 buc. armături.Măsurile propuse a se lua, în locurile hotărîtoare ale producției și care depind numai de noi, evidențiază sporuri însemnate de producție, productivitate, reducerea costurilor de producție și în final îmbunătățirea calitativă a întregii

abatajelor frontale, ponderii producției eu metalică, reduc simțitor de producție. Introduce- de-al 4-lea abataj fron- metalică în luna

240 000 la recondiționarea utilizate la prea- frontale se de 71 000 lei refolosirea a și 166 000 lei se vor recondi-

CÎRCOîi vezi plimbîndu-se neliniștiți pe sălile sfatului popular sau ale tribunalului. Dau sfaturi „competente" celor ce Ie solicită ori nu le solicită, ca persoane „umblate" pe la comisia de împăciuire și tribunal. Veșnic au cîte o nemulțumire. Uneori plictisindu-se caută ceartă vecinilor și astfel procesul e gata...Ne aflăm la Sfatul popular al orașului Petrila. Din scripte rezultă că de la 1 ianuarie pînă în prezent comisia de împăciuire a luat în dezbatere 21 de cazuri, cu 11 mai puține decît în aceeași perioadă a anului trecut. O bună parte din reclamațiile ce au ajuns în fața comisiilor de împăciuire provin din mici neînțelegeri care se termină cu împăcarea părților. Tovarășa Chiraș Viorica, secretara comisiei de împăciuire nr. 1, ne-a relatat că, in anul acesta, cele două comisii care funcționează in cadrul Sfatului popular al orașu-

I
I

I
I

I 
I 
I

vor la300 la

Șezătoare literară Ia Școala generală nr. 4 Petroșani Foto : N. MOLDOVEANU |
T AȘ IIlui Petrila au reușit, în majoritatea 1 cazurilor, să împace recla- manții evitînd astfel drumurile și cheltuielile inutile.— Dar nu întotdeauna reușim — ne-a spus tovarășa Chiraș. Avem și „abonații" noștri care nu se lasă pînă nu ajung în fața comisiei de împăciuire de cel puțin 4-5 ori pe an.Am aflat la sfatul popular Petrila că familiile Kulcsar Mihai și Elisabeta și Vartolomei loan și Elena din Lonea fac parte din rîndul acestora.In primele zile ale anului curent Vartolomei Ioan a reclamat pe Kulcsar Elisabeta pentru unele neînțelegeri iscate între copii. Ajunși în fața comisiei, cu toate insistențele, vecinii nu s-au împăcat.Acești doi împricinați sînt bine cunoscuți la sfatul popular din Petrila. In 1966. spre exemplu, ei au compărut de 4 ori în fața co

misiei de împăciuire, uneori în calitate de reclamanți, iar alteori în calitate de reclamați. De la caz la caz. Cauza era întotdeauna cearta. Scandalurile porneau de la mici certuri ale copiilor sau de la neînțelegerile femeilor. Ca Ia un semn, bărbații puși în temă nu se lăsau și cearta lua proporții și se termina în fața comisiei de împăciuire. De două ori părțile s-au împăcat. De alte două ori au ajuns însă Ia tribunal. De altfel Kulcsar Elisabeta s-a judecat și cu o altă ' vecină pe nume Szilagyi Ileana. Se vede treaba că, negăsind u-și alte preocupări utile, prezentarea frecventă în fața comisiei de împăciuire a devenit pentru această femeie un pretext de irosire a timpului și nervilor.De curînd locatarii din strada Șoimilor și-au propus să ceară sfatului popular să evacueze familia Kulcsar din apartamentul în care locuiește. S-au săturat de certuri. Ar dori să trăiască liniștiți, să nu mai aibă pe strada lor asemenea cîrcotași.
M. COSTEA

Nămolul | 
de Stoboru |Nămolul din localitatea Stoboru, regiunea Cluj, este considerat ca 1 unul din cele mai bogate în fier I din lume. El conține, de aseme- * nea, diverși acizi, ceea ce ii con-1 feră o deosebită valoare terapeu- I tică. Folosind nămolul de Stoboru, • medicii de la clinica de balr.eo- | logie din Cluj au experimentat cu I succes o nouă metodă de tratare • a diferitelor forme de boli ale ar- a ticulațiilor. cunoscute sub denu- J mirea de artroze. Aplicațiile pre- I lungite cu nămol, la o tempera- . tură de 42 de grade Celsius, în I serii de 6—10 ședințe, au dat re- | zultate bune în toate cazurile tra- . tate. S-a constatat diminuarea I considerabilă a durerilor și chiar • dispariția lor, creșterea mobilită- | ții articulațiilor, vindecarea com- I pletă a unor tulburări ale țesuturilor subcutanate periarticulare.(Agerpres) l

26 februarie

8,30 Ora exactă. Cum va fi vre
mea. astăzi ?

8,32 Intîlnirea de duminică — e- 
misiune pentru femei.

9,15 Emisiunea pentru copii și 
tineretul școlar.

10.30 Emisiunea pentru sate : A- 
gendă electorală.

12.15 Concert simfonic. Partea a 
doua a Concertului Orches
trei simfonice a Filarmonicii 
de stat George Enescu.

15,00 Transmisiune sportivă. Fot
bal — Steaua-C.S.M.S. lași.

17.15 Magazin — 111,

18.15 Telejurnalul de seară.
18.30 Dialog la distanță. Participă 

regiunile Brașov și Galați.
22.30 Telesport.

22,50 Telejurnalul de noapte.

23,00 Închiderea emisiunii,

PR06RAM DE RADIO
27 februariePROGRAMUL 1: 6,25 Programmuzical de dimineață; 6,45 Emi

siune pentru pionieri; 7,00 RADIOJURNAL; 7,15 Divertismente pentru fanfară; 7,30 Un cîntec pentru tine,- 8,00 SUMARUL ZIARULUI „SCÎNTEIA"; 8,10 Muzică populară; 8,25 MOMENT POETIC; 8,30 
La microfon, melodia preferată;9.30 Sfatul medicului; 9,35 Soliști și formații artistice de amatori;9.45 Recital Yehudi Menuhin; 10,00 BULETIN DE ȘTIRI; 10,03 Lucrări corale românești; 10,20 „Codrule cu frunza rară" — muzică populară; 10,30 ROZA VÎNTURILOR; 10,55 Dansuri simfonice; 11,20 A- 
fiș radiofonic; 11,30 Plimbare prin București... cu muzica ușoară; 11,45 Cînță Ioana Crăciun și Grigore Kiazim,- 12,00 BULETIN DE ȘTIRI;12.30 Cîntă corul Radioteleviziunii;12.45 Soliști și formații de amatori — muzică ușoară; 13,30 Intîlntre 
cu melodia populară și interpretul 
preferat; 14,00 BULETIN DE ȘTIRI; 14,08 Melodie și ritm; 15,00 Muzică populară pe discuri Electrecord; 15,20 Anunțuri și reclame; 15,30 Caleidoscop muzical; 16,00 RADIOJURNAL. Sport. Buletin meteorologic,- 16,15 Muzică , ușoară; 16,30 
Meșteri și jucării. A treia jucărie din concurs: Piticul; 16,40 Din comoara folclorului nostru,- 17,00 Cîntă Gică Petrescu; 17,25 Arii din o- pereta „Paganini" de Lehar,- 17,35 
Omagii muzicale; 18,00 BULETIN DE ȘTIRI; 18,03 ÎN JURUL GLOBULUI,- 18,15 Varietăți muzicale; 18,40 RITMURILE CINCINALULUI: REALIZAREA RITMICĂ A PLANULUI DE INVESTIȚI,- 19,00 O melodie 
pe adresa dumneavoastră; 19,30 
Melodia zilei; 19,35 Concert de melodii • românești; 20,00 RAD1OGA- ZETA DE SEARĂ; 20,20 Scurt pro-gram de muzică românească; 21,35 Compozitori și interpret! de muzică ușoară; 22,00 RADIOJURNAL. 
Sport. Buletin meteorologic,- 22,20 Intîlnire cu jazzul; 22,45 Mic concert coral,- 23,00 Sonet pentru dragostea noastră,- 23,52 BULETIN DE ȘTIRI.
CINEMATOGRAFE27 februariePETROȘANI — 7 Noiembrie;Golgota,- Republica: Barbă roșie; PETRILA: In nord spre Alaska;- LONEA —- Minerul: Cît timp ești sănătos; LIVEZENI : Procesul de la Nurnberg,- ANINOASA : Gustul mierei; CRIVIDIÂ: Vanina Vanini; VULCAN : Steaua fără nume; PA- ROȘENI : Femeia în halat; LUPENI

— Cultural: Diligenta; Muncito
resc : Moneda antică; BĂRBATENi : La ora 5 după-amiază: URICANI Credeți-mă, oameni.
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ViRTR fNTHMRȚiOMfllflSemnarea unui acordromâno-libanez /
BEIRUT 25 (Agerpres). — La 25 

februarie în urma tratativelor ce 
au avut Ioc la Beirut, între Repu
blica Socialislă România si Repu
blica Liban a fost semnat un acord

Tratative japono-poloiiEieTOKIO 25 (Agerpres). — W. Trampczynski, ministrul comerțului exterior al Poloniei, care s-a aflat o săptămînă în Japonia, a plecat sîmbătă spre patrie. In timpul vizitei, Trampczynski a fost primit de primul ministru Eisaku Sato, și a dus tratative cu privire la extinderea comerțului ja- pono-polonez cu ministrul afacerilor externe, ministrul comerțului- exterior și industriei si cu reprezentanți ai cercurilor de afaceri din țară. Părțile japoneză și poloneză au hotărît să creeze o comisie consultativă mixtă pentru problemele comerțului, care va studia problemele extinderii relațiilor comerciale și va revizui actualul tratat comercial și de plăți, pentru a-1 pune pe o bază mai stabilă.
Grevă generală 
în UruguayMONTEVIDEO 25 (Agerpres). — Aproximativ 500 000 de muncitori din Uruguay au declarat vineri o grevă generală de 24 de ore, în semn de solidaritate cu personalul medical care revendică majorarea salariilor. Greva a fost declarată Ia chemarea Convenției Naționale a muncitorilor care grupează 65 de mari organizații sindicale din întreaga țară. Timp de 24 de ore nu au funcționat băncile, transporturile, nu au apărut ziare, și activitatea într-o serie de întreprinderi industriale a fost paralizată. Lucrătorii din întreprinderile de stat au declarat greve parțiale, în sprijinul acestei mișcări revendicative.
DE PRETUTINDENI
Posibilitatea obținerii 
unor hibrizi de animale

MOSCOVA. Sinteza oricărei pro
teine, inclusiv a fermenților, este 
în prezent doar o problemă strici 
tehnică, întrucît pregătirea științi
fică este in momentul de față ter
minată, scrie în ziarul „Izvestia" 
acad. Ivan Knunianț. Knunianț amin
tește că colaborarea strînsă dintre 
fizicieni și chimiști, înfăptuită pe 
scară largă în ultimii ani, a sporit 
considerabil posibilitățile de reali
zare a sintezei unor substanțe 
foarte complexe, inclusiv a albu- 
minelor.

Analizînd legăturile chimiei cu 
biologia. Knunianț subliniază că 
datorită chimiei se va reuși să se 
accelereze într-o măsură extrem 
de mare evoluția organismului. Este 
vorba de faptul că prin mijloace 
chimice s-au putut obține hibrizi 
de plante a căror încrucișare nu 
a reușit pînă acum. In încheierea 
articolului, academicianul sovietic 
scrie ca există posibilitatea ca în- 
tr-un viitor nu prea îndepărtat să 
se obțină cel mai neașteptați hi

privind transporturile aeriene ci
vile.

Din partea română acordul a fost 
semnat de Constantin Șendrea, se
cretar general al Ministerului 
Transporturilor Auto, Navale și 
Aeriene, iar din partea libaneză 
de S. Toriguian, director general 
în Ministerul Transporturilor și 
Lucrărilor Publice din Liban.

La semnare a fost prezent am
basadorul Republicii Socialiste Ro
mânia la Beirut, Iacob Ionașcu și 
membri ai Ambasadei române din 
I iban.

Vor fi reduse efectivele 
militare anglo-americane 
din Germania occidentală ?WASHINGTON 25 (Agerpres). — După multe ezitări atît din partea guvernului britanic cit și din partea guvernului american de la Washington s-a anunțat oficial că tratativele anglo — vest-germano — americane vor fi reluate luni 27 februarie, Ia Londra, așa cum se prevăzuse inițial. La aceste tratative începute în toamna anului trecut, se va încerca din nou sa se găsească, o soluție în problema cheltuielilor legate de întreținerea armatelor americane și engleze din Germania occidentală, problemă care între timp s-a complicat și mai mult. Această complicație s-a accentuat din momentul în care guvernul marii coaliții de la Bonn a declarat că în bugetul pentru anul 1967 nu este prevăzut un capitol privind compensațiile în devize și că acest capitol ar putea să lipsească chiar și în anul următor. Hotărîrea a pus guvernul Marii Britanii în situația de a da curs planului de reducere a armatelor sale de pe Rin în cazul în care Germania occidentală refuză să acopere .cheltuielile in devize legate de întreținerea trupelor britanice.La rîndul ei, administrația a- mericană, care este supusă unei puternice presiuni în Congres de a trece la retragerea unei părți a unităților sale din Germania occidentală, se află, de asemenea, într-o situație dificilă.In săptămînă care a trecut, în- 

brizi de animale și că „lumea va 
trebui să fie pregătită pentru a ac
cepta compania lor"..

Capturarea unei gorile albe
WASHINGTON. „National Geo

graphic Society" a anunțat cap
turarea in Africa, pentru prima 
oară in istoria zoologiei, a unei 
gorile albe. Această gorilă face 
parte din specia Albino, este in 
virstă de doi ani, are blana albă, 
pielea trandafirie și ochii albaș
tri. Exemplarul a fost găsit lingă 
mama sa împușcată în cursul 
unei vînători și care avea culoa
rea normală, neagră.

Un braț tăiat din umăr 
a fost grefat cu succes

ATENA 25. — Corespondentul 
Agerpres, C. Alexandroaie, tran
smite : Un grup de chirurgi greci au 
reușit cu succes să grefeze unei 
tinere muncitoare brațul tăiat din 
umăr de o mașină de filatură.

Imediat după accidentul de mun
că, tînăra Sultana Hadzikiriaki-

Convorbirî între 
Leonid Brejnev 
și Kim IrMOSCOVA 25 (Agerpres). — Leonid Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., a primit la 25 februarie delegația guvernamentală a R.P.D. Coreene, condusă de Kim Ir, membru al Prezidiului Comitetului Politic al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, prim-vicepreședinte al Cabinetului de Miniștri, care se află în vizită în Uniunea Sovietică. In cursul convorbirii purtate cu acest prilej au fost abordate probleme privind dezvoltarea relațiilor economice și a colaborării multilaterale dintre cele două țări.Convorbirile s-au desfășurat într-o atmosferă cordială.

tre Londra și Washington a avut loc un intens schimb de păreri pentru pregătirea conferinței tripartite. Potrivit agențiilor de presă, Anglia și Statele Unite ar fi ajuns la concluzia că, datorită poziției Bonnului în problema devizelor, reducerea trupelor lor din Germania occidentală începe să devină un fapt greu de evitat.Guvernul Statelor Unite, pe de altă parte, depune toate eforturile să reducă cît mai mult proporțiile divergențelor care se manifestă in relațiile celor trei state în problemele financiare. Astfel, președintele Johnson, în preajma reluării tratativelor de la Londra, a avut o consfătuire cu secretarul de stat Dean Rusk și ministrul a- părării Robert MacNamara, pentru a examina poziția americană la aceste tratative. Deși nu s-a dat nici o explicație în urma acestor convorbiri, faptul că John McCloy, reprezentantul Statelor Unite ia tratativele tripartite, s-ar putea să nu participe de la început arată că incertitudinile persistă. Aeen- ția Associated Press afirmă că McCloy va veni la Londra numai în cazul cîncf în cursul tratativelor vor apare semne de progres Este interesant de remarcat că tocmai Statele Unite, care au inițiat aceste tratative, avînd chiar de învins unele reticențe din partea celorlalți doi parteneri, manifestă în prezent rezerve față de rezultatul tratativelor.
dou a fost transportată la spitalul 
,,Regele Paul" din Atena, îm
preună cu brațul retezat. Sîngele 
circulă, după trei zile de la opera
ție, normal prin căile sanguine ale 
brațului. Pacienta a început sa 
simtă dureri în braț, nu numai în 
locul operat, fapt apreciat de co
misia de chirurgi și specialiști greci 
ca un foarte bun indiciu al reac
țiilor de însănătoșire.

Potrivit comunicatului spitalului, 
aceasta este a patra operație de 
acest gen efectuată cu succes în 
Grecia. Ea a fost televizată în 
amfiteatrul spitalului și urmărită 
de numeroși chirurgi ai spitalelor 
ateniene.

Expediția speologilor 
unguri

BUDAPESTA. Expediția de speo- 
logi unguri a început a doua săp
tămînă a șederii sale in peștera 
de lingă Budapesta. Controlul me
dical efectuat la sfîrșitul primei 
săptămini a arătat că starea să
nătății și condiția fizică și ner
voasă a celor opt participant la 
expediție este perfectă. Greutatea 
lor nu s-a modificat, doar unul 
ingrășîndu-se cu 280 grame și al
tul cu 350 grame. Unii dintre par
ticipanți, care suferiseră înainte

In Comitetul special al O.N.U. 
pentru decolonizareNEW YORK 25 (Agerpres). — Țările afro-asiatice din Comitetul special O.N.U. pentru decolonizare au cerut. Marii Britanii să nu schimbe statutul celor șase insule situate în regiunea Mării Caraibilor înainte ca O.N.U. să fie informată mai amănunțit despre situația existentă în aceste teritorii engleze. Marea Britanie informase Comitetul la începutul săptămânii despre intenția ei de a acorda statutul de state asociate cu Regatul Unit insulelor AntiSesiunea Comisiei economice a O.N.U. pentru Africa a luat sfîrșitLAGOS 25 (Agerpres). — Cea de-a opta sesiune a Comisiei e- conomice a O.N.U. pentru Africa (E.C.A.) a luat sfîrșit vineri la Lagos. Participanții la lucrări au adoptat în unanimitate mai multe hotărîri, subliniind necesitatea dezvoltării din punct de vedere economic și social a tuturor țărilor Africii. Una din rezoluții recomandă organizarea unei' conferințe a mi

niștrilor economiei și finanțelor din Africa, precum și crearea unui fond special de ’ dezvoltare. S-a preconizat crearea unui comitet însărcinat cu „a- fricanizarea secretariatului E.C.A.". Printre textele adoptate figurează unele care recomandă mobilizarea tinerilor în economie și formarea de noi cadre. Participanții la lucrări au considerat că monopolizarea ma
Conferința O.BUENOS AIRES 25 (Agerpres). — Conferința extraordinară la nivel ministerial a Organizației Statelor Americane continuă. Agenția United Press International a- nunță că participanții au încheiat vineri dezbaterile asupra Cartei revizuite a O.S.A., urmînd să se aducă doar modificări de detaliu textului elaborat. Carta revizuită urmează să fie semnată duminica de miniștri de externe prezenți la Bueno0 Aires.Tot vineri au continuat. într-o ședință închisă, dezbaterile asupra agendei întîlnirii din aprilie a șefilor de state din emisfere occidentală. Modul în care vor fi abordate problemele relațiilor e- conomice dintre țările americane continuă să prilejuiască vii dezbateri, deoarece, după cum scrie U.P.I., „Statele Unite au refuzat c” hotărire să poarte discuții concrete asupra ajutorului extern pe termen lung". Un număr de țări latino-americane insistă asupra ne- 

de un guturai cronic, „l-au pier
dut" în peșteră. „Ceasul biologic" 
al celor de sub pămînt rămine in 
urma celui real cu cinci-șase ore. 
După munca de zi — se cercetea
ză noi sectoare ale peșterii — 
speologii se adună în cortul lor, 
unde citesc, studiază și își petrec 
împreună timpul liber. Peștera se 
află la o adincime de circa 80 
metri, temperatura medie din in
teriorul ei este de opt grade, iar 
umiditatea atmosferică de 95 la 
sută.

Familie cu longevitate 
neobișnuită
SOFIA 17 (Agerpres). — Mem

brii familiei Donei Ialîmova din 
satul bulgăresc Strajița se bucură 
cu toții de o longevitate neobiș
nuită Dona Ialîmova are 105 ani, 
cele patru fiice ale sale au res
pectiv 80, 77, 68 și 60, iar fiul ei 
02 de ani. Dona Ialîmova are 31 
de nepoți și strănepoți. Ea conti
nuă să se ocupe de treburile gos
podăriei. In tot cursul vieții, Dona 
a preferat mîncărurile de origine 
vegetală. Ea se hrănește și cu 
carne, mai ales de pasăre. 

gua, Anguilla, Dominica, Santa Lucia si Grenada. Intre 27 februarie și 31 martie, urmînd ca Insula Saint Vincent, să primească a- celași statut la 1 iunie.Subliniind necesitatea ca O.N.U. să întreprindă o acțiune în această direcție, Comitetul pentru decolonizare a pornit de la faptul că locțiitorii insulelor în cauză nu au fost consultați, pe calea alegerilor sau a unui plebiscit, asupra dorinței lor de a deveni membrii „Statelor asociate ale Indiilor de vest".

rinei comerciale de către un mic număr de companii străine a- duce prejudicii țărilor africane. De aceea s-a recomandat ca aceaștă problemă să fie studiată urmînd ca un raport să fie supus unei conferințe a ex- perților africani.Viitoarea reuniune a. Comisiei economice a O.N.U. pentru Africa va avea Ioc în Congo (Brazzaville) în anul 1969.
S. A. continuă"cesității unor angajamente din partea S.U.A. în această problemă.

0 VARȘOVIA. Criminalul 
de război hitlerist, Erich Koch, 
condamnat de tribunalul mi
litar polonez și deținut în în
chisoarea din Varșovia', a fă
cut o declarație in legătură 
cu un tezaur furat de fasciști 
in Uniunea Sovietică. Potrivit \ 
mărturiilor lui, „camera de\ 
chihlimbar" furată de hitle—r 
riști din palatul Ecaterinei ,a 
ll-a din orașul Pușkin (a- 
proape de Leningrad), cate 
este căutată de peste 20 de 
ani, s-ar afla ascunsă la Ka
liningrad. „Eu sint acela ca
re am ordonat transportarea 
unor opere de artă unice in 
valoare de 50 milioane dolari 
aur — a declarat Koch — și 
pot garanta că tezaurul se 
află în subsolul Catedralei 
din Kaliningrad".

• DNEPROPETROVSK. Tri
bunalul militar din Dneprope
trovsk (Ucraina), a condamnat 
la moarte patru cetățeni din 
U.R.S.S. care, în timpul celui 
de-al doilea război, s-au făcut 
vinovați de trădare de patrie. 
Un alt acuzat a fost condam
nat ia detențiuue pe timp de 
15 ani într-o colonie de muncă 
cu regim sever. In cursul pro
cesului a reieșit că, cei cinci 
au participat la exterminarea 
in masă a mii de oameni in 
lagărele de la Buchenwald, 
Auschwitz și în alte lagăre de 
concentrare fasciste, Iar ulte
rior au participat la acțiuni de 
exterminare a populației paș
nice.

• HAMBURG. Furtunile 
violente care bîntuie de mai 
multe zile regiunile din nor
dul Germaniei occidentale au 
provocat moartea a 33 de 
persoane și importante pagu
be materiale. Sute de persoa
ne de la periferiile orașului 
Hamburg au fost evacuate

Un număr de aproximativ 
4 000 de soldați sint mobili
zați de-a lungul țărmului Mă
rii Nordului, pentru a inter
veni în cazul în care s-ar 
produce inundații.
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