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Ap ă la moara 
indisciplinei

nu 
a 

din 
bu-

absente motivate șl nemotivate 
privat sectorul de forța de mun- 
necesară îndeplinirii sarcinilor 
plan. Au suprasolicitat efortul

Regiemen tărie legale în vigoare 
asigură fiecărui salariat timpul de 
odihnă necesar, iar timpul de lucru 
este astfel stabilit îneît chiar în ca
zul celor ce lucrează în mai multe 
schimburi, există posibilitatea să-și 
rezolve problemele personale. Cea 
mai mare parte a salariaților reu
șesc să-și organizeze și să-și împar
tă timpul liber îneît rezolvarea pro
blemelor de interes personal să 
prejudicieze buna desfășurare 
muncii. Dar mal sînt încă și 
aceia pe care nu-i interesează
nul mers al serviciului, absențele 
constituind pentru el un obicei. In 
natura absențelor s-au produs doar 
mici modificări i în locul nemotiva
telor au apărut învoirile fără plată, 
motivate. Voi explica în cele de 
mal jos folosind exemple din secto
rul II al exploatării miniere Uri- 
cani.

In perioada septembrie 1967 —
februarie 1968 un număr de 817 zile 
de 
au 
că 
de
celorlalți salariat!, au dezorganizat 
linele brigăzi. Despre efectele dis
ciplinare și materiale ale absențelor 
nemotivate voi menționa doar că 
pentru cele 441 absențe de acest 
gen, titularii lor au pierdut cca. 
132 000 lei. In afară de aceasta vreau 
să scot în evidentă aspectul deose
bit al absențelor motivate, sau în
voirilor, destul de multe la număr 
în acest sector: 376 zile. Pentru 
justificarea acordării lor au fost de
puse 217 cereri care poartă viza 
șefului de sector și aprobarea șefu
lui exploatării. Unele aspecte de 
formă vor scoate în relief gravele 
deficiențe de fond : peste 50 Ia sută 
din cereri sînt cereri de „motivare 
ulterioară'', adică au fost depuse 
aprobate după ce absentarea de 
serviciu s-a produs.

Care este efectul acestui gen
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VREMEA
Azi, la ora 8, temperatura 

maximă la Petroșeni a fost de 
plus 6 grade, Iar la Paring de 
plus 1 grad. Minima din cursul 
nopții a oscilat între plus 5 
grade (Petroșeni) și zero gra
in (Paring).

PENTRU URMĂTOARELE 24 
DE ORE : Vreme inimoasă, cu 
cerul mai mult senin. Tempe
ratura în creștere ușoară. Vint 
slab din sectorul sudit.

Conferinței pe țara
a artiștilor plastici

mică a Palatului Republicii 
România au început 

dimineață lucrările celei

„motivări" ? in primul rînd slăbirea 
disciplinei salariatilor. Se poate deci 
absenta fără a suporta consecințele 
cuvenite, ulterior se pot invoca mo
tive mai mult sau mai puțin plau
zibile. Printre aceste cereri se gă
sesc și unele ca cea a lui Joita Con
stantin care cere, ulterior, motiva
rea absentelor din zilele de 22, 23 
și 24 ianuarie 1968 fără să indice 
nici un motiv; Incze Ioan solicită 
în 20 noiembrie 1967 motivarea pos
tului din 16 noiembrie pe motiv' că 
a fost plecat la fotbal; Tomba Ga- 
vril în 27 noiembrie solicită mo
tivarea zilei de 13 noiembrie 1967 
deoarece, cu o zi înainte, a fost la 
un botez șiji-a putut veni la șut; 
Prepeliță Nicolae, în luna octombrie 
1967, avea 8 nemotivate, cu intermi
tente, din care I se aprobă motiva
rea a 5 absente, pe motiv că a fost 
să-și aducă bagajul însă 
rea cît și aprobarea nici 
zează pentru care zile 
motivarea.

Lectura acestor cereri 
evidentă climatul de îngăduință e- 
xistent la sector. Asemenea aprobări 
încurajează absentarea de la ser
viciu după bunul plac. Cu astfel de 
aprobări nu se întărește disciplina, 
ci dimpotrivă, se știrbește autorita
tea conducătorului, se dă naștere la 
creșterea numărului de absente 
implicit la fisuri în 
desfășurarea 
tie. Numai 
rioare, care 
nemotivate, 
cei care au 
fecteior materiale care în cazul a- 

sector se ridică Ia cca. 35

atît cere- 
nu preci

se acordă

scoate

Și 
organizarea și 

procesului de produc- 
pentru motivările ulte- 

de fapt sînt absente 
s-a favorizat de către 
aprobat, neaplicarea e-

cestui 
mii lei.
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Ioan POP
Șef-ul serviciului C.F.I. 

din C.C.V.J.

Vagonete pentru 
mina Paroșeni

Extinderea lucrărilor miniere 
la mina Paroșeni, reclamă do
tarea acesteia cu utilajele ne
cesare. Pentru o mai bună or
ganizare a transportului subte
ran, pentru satisfacerea fron
turilor de lucru cu vagonete 
goale, minei Paroșeni i-au fost 
repartizate 150 vagonete cu 
ecartamentul de 750 mm.

Pentru filateliști!
La librăria centrată „Ion 

Creangă" din Petroșeni a so-

Păsările
.Se zice că păsările se cunosc după pene. Da- 

ă-i așa, atunci penajul păsărilor despre care vă 
vorbesc aduce tn general cu cel al papagalilor 
de la care au împrumutat probabil și „ciripitul". 
Ele nu sînt multe și ca atare n-aș putea spune 
c-ar prezenta un pericol public. Dar atitea cile 
sini, nu trec neobservate. Dimpotrivă, „păsăreas
ca" lor, jenind bunul sim( și auzul, te obligă să 
le iei în seamă.

In „zborul" lor de... pierdere de timp, care în
cepe destul de matinal și durează pînă la mie
zul nop(ii, nu găsesc altceva mai bun de făcut 
decît să apostrofeze trecătorii pașnici, să atingă 
cu „aripile" lor murdare de tencuiala clădirilor 
de pe strada principală sau din interiorul unui

Jurnal 
ciraaan

local, cîte o tlnără cumsecade și, în special, să 
tocească nervii vînz.ătoarelor din magazine, lo
caluri, chioșcuri.

In penajul sub care nu ezită să se umfle la 
orice ocazie se ascund unii tineri care sfidînd 
legile bunei cuviințe, stilcesc acea „Mult e 
dulce și frumoasă" limbă românească, folosind 
în schimb jargonul lor „păsăresc" neinteligibll 
și banal. Ei sini aceia care în locul unei cutii 
de chibrituri cer o brichetă „portativă", tn lo
cul unor pantofi, cer „umblători* cu intrare se
parată sau In locul unui rachiu alb, un Marco 
Polo.

Nu știu cine le-o fi „tăiat sub limbă" pe pă
sările acestea. Cert este însă că ele ne incomo
dează, lezează simțul nostru auditiv. Dacă acești 
tineri, în perioada premergătoare școlii elemen
tare, n-au fost inițiați în cultul vorbirii frumoa
se, s-o facem cel puțin acum și o dată instaurat 
acest cult, să-l întreținem și să-l amplificăm. 
Pentru că arta vorbirii frumoase n-are nimic co
mun cu limbuția și, cu atît mai puțin, cu făcă
torii de fraze găunoase.

Sînt puține aceste „păsări" după cum am mal 
spus și vor ii din ce in ce mai puține dacă „o- 
mul" de pe stradă, din magazin, din local, va 
știi să le închidă „pliscul" Ia timpul potrivit. 
Dacă „fiecare pasăre pe limba ei piere", să în
cercăm să le luăm „piuitul" și acestor păsări și 
poate vor pieri.

Nicu POPA

La lucrări iau parte delegați ai 
secțiilor, filialelor și cenaclurile» 
Uniunii Artiștilor Plastici, precum și 
numeroși invitați — miniștri condu
cători al unor instituții centrale și 
organizații obștești, reprezentanți ai 
celorlalte uniuni de creație, alți oa
meni de artă și cultură.

Deschizând conferința, artistul 
poporului Ion Jalea, președintele 
Uniunii Artiștilor Plastici, a salutai 
călduros pe delegați și invitați.

In continuare a fost adoptată ur
mătoarea ordine de zi : Raportul 
Comitetului de conducere pe țară al 
Uniunii Artiștilor Plastici ; Raportul 
asupra aclivitătii Comisiei de cen
zori ; Proiectul statutului modificat 
al Uniunii Artiștilor Plastici ; Ale
gerea Comitetului pe (ară al Uniunii 
șf a Comisiei de cenzori.

Sculptorul Ovidiu Maitec, secretar 
al uniunii, a prezentat Raportul Co
mitetului de conducere pe țară al 
Uniunii Artiștilor Plastici.

Arh. Horia Teodora a prezentat 
apoi Raportul asupra activității Co
misiei de cenzori.

După-amiază au început discuți
ile la rapoartele prezentate, precum 
șl la Proiectul statutului modificat, 
difuzat participanților pentru stu
diere.

• In sala 
Socialiste 
miercuri 
de-a treia Conferințe pe țară a Uni
unii Artiștilor Plastici.

Timp de trei zile, conferința va 
dezbate principalele probleme ale 
creației plastice românești actuale, 
rolul artei în societatea socialistă, 
responsabilitatea artistului — ca fac
tor important în cultura românească 
contemporană.

Aceste- probleme au fost supuse, 
în prealabil unei largi discuții pu
blice; sugestiile și propunerile expri
mate cu acest prilej în presă au 
contribuit la lărgirea sferei de dez
bateri a conferinței.

Jiul de vest

J

(Continuare in pag. a 3-a)

de zgură roșie 
sportiv.

în pragul marilor transformări

PANORAMIC

de cazare a
constructorilor

care roadeViermele
la temelia casei

(Pag. a 2-a)

scump
(Pag. a 3-a)

(ui apusean străbate par
tea cea mai îngustă a 
bazinului nostru carbo
nifer, cuprinsă între

versan/ii sudici ai Retezatului 
și cei nordici ai Vilcanului, 
fiind ramura cea mai lungă și 
bogată dintre cele două ape 
care traversează Valea noas
tră.

fzvorit de sub virful Paltina 
(2 145 m), din marginea sudică 
a Retezatului, Jiul de vest tși

sit, zilele acestea, un valoros 
stoc de plicuri filatelice cu 
timbre străine și românești. 
De asemenea, au fost puse la 
dispoziția celor interesați, pen
tru cumpărare, diverse acceso
rii filatelice lupe, clasoare, 
pensete, foi de schimb.

Deci, grăhiți-vă I

aduna apele dintr-un bogat ba
zin hidrografic, cu piraie lim
pezi și repezi, care cuprinde 
la nord apele Bulei cu izvoare 
înfipte adine în Retezat spre 
Vlrfui Custura, la apus se în
tinde prin apele Cîmpușelului 
pînă la Scocul mare de sub 
vîrlurile Piule (2 086 m), Albele 
(2 045 m), Piatra Iorgovanului 
(1997 m), iar spre sud el se 
închide cu mun(ii Oslea și 
muritii Mehedinți care, dinspre

Șigleul Mare, dau apele Văii 
de Pești. Apele Jiului apusean, 
care curg pe o pantă gene
rală de 6,6 m/kilomelru au — 
după unele calcule — un po
tențial energetic de aproxima
tiv 38 000 kW — de cca. 5 
ori mai mare decît fratele Iul 
— Jiul de est I

ȘT. MIHAI

îmbunătățite

Baze sportive 
pentru elevi

Exemplul elevilor din Petro
șeni, care amenajează prin 
muncă patriotică un complex 
sportiv în apropierea liceului, 
este urmat și de cei din Uri
cani și Petrila. In curtea Li
ceului din Uricani se amena
jează, prin muncă patriotică, 
un teren de volei și unul de 
handbal. La primele 3 ieșiri la 
lucrările de amenajare a noii 
baze sportive au participat 
peste 120 de elevi. De aseme
nea, elevii petrileni au lucrat 
la așternerea 
pe terenul lor

Cartierul „8 Martie" din Pe- 
trila s-a îmbogățit în ultimii 
cinci ani cu 30 blocuri noi în- 
suinind in prezent 1 793 apar
tamente. De curind, construc
torii au predat aici două noi 
blocuri frumoase. Alte blocuri 
vor 11 predate lunile viitoare.

IN CLIȘEU: Cele două blo- 
D7. D8.

Preocupată de a crea posibi
lități de cazare mereu mai bu
ne salariaților, conducerea Șan
tierului Valea Jiului al 
T.C.M.M. a amenajat, în apro
pierea șantierului de la viitoa
rea mină Livezeni, un cămin 
cu 40 de locuri care va fi dat 
în folosință în următoarele 
zile. Tot la Livezeni a înce
put construcția a 3 baracamen- 
te care vor dispune de cite 16 
camere de locuit.

70 000 de lei s-au alocat pen
tru efectuarea unei reparații 
generale a căminului nr. 2 din 
Vulcan, cu o capacitate de 340 
de locuri. La Sohodol sînt în 
curs de amenajare clădiri care 
vor putea caza 32 de nefami- 
liști. De asemenea, la Uricani 
începe montarea unui cămin 
unde vor fi găzduiți 56 de con
structori nefamiliști.

Prin asigurarea cazării maiș
trilor și muncitorilor în apro
pierea locurilor de muncă nu 
mai este necesară aducerea 
lor din alte localități — unde 
sînt cazați in prezent —, iar 
autovehiculele destinate acestui 

, S.cop vor putea fi folosite Ia 
transportul materialelor. Pe 
lîngă economia care rezultă 
prin asigurarea cazării în a- 
propierea șantierelor se creea
ză totodată acestor lucrători 
posibilitatea de a dispune de 
inai mult timp liber.

î

♦
I
4
4
♦
4
4
4
4
4
4
4
f
4
4
I
4
I
I
4
I
t

4

4
4
I
4

I 
♦

4
I
I 
f
I 
♦

I
I 
t 
i

(Agerpres)

Industria textilă bănățeană 
cunoaște în acest an o adevă
rată întinerire. Încă din pri
mele zile ale acestui an la fa
bricile din Arad, Timișoara și 
Lugoj, unități cu vechi tradi
ții în prelucrarea bumbacului, 
linii sau mătăsii naturale, au 
fost date în exploatare noi ca
pacități de producție. Dotate 
cu utilaje dintre cele mai mo
derne, acestea contribuie Ia 
sporirea substanțială a produc
ției, la îmbunătățirea calită
ții ei.

Iată uzina textilă „30 
cembrie" din Arad, cea
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imare unitate producătoare d 
țesături de bumbac din țâre. 
Amprentele noului sînt pn 
zente aici peste tot. Chiai !• 
intrarea în uzină atrage ateu 
ția clădirea noii albitorii. Corn 
plet mecanizată și parțial au 
tomatîzată, această secție asi 
gură un spor de 6 milioam 
mp țesături albite pe an. In 
tr-o altă hală au fost montate 
și se mai lucrează încă la re 
amplasarea mai multor grupe 
de carde, flaiere și ringuri. 
Acțiunea se încadrează în mă
surile luate pentru îmbunătă
țirea organizării producției și 
a muncii. Planul întocmit îti 
acest scop va avea, de altfel, 
ca efect obținerea unui spor 
anual de peste 1 000 tone fire 
de bumbac 
tea actuală 
Cit privește 
ne de 75 la
ția de țesături 
cu războaie automate, de con
strucție românească. înnoiri 
semănătoare consemnăm și
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Un spor de 7000 
sticle de bere 
îmbuteliate

• Neglijență plătită

se
medie, 23 000 

cu 7 000 sticle 
în perioada 

a anului tre-

«te

• CONSEMNAM

sînt o oglindă a lo-

Foto ; Cornel DUMITRU

Răspunsurile bune la seminarii date de studenta Mercedes Petre 
meiniclei pregătiri individuale.

4

IN ZIARUL DE AZI

• Secvențe culturale
• Acțiunea de curăfenie 

și înfrumusețare a Io 
califăfilor

T.A.P.L. Petroșeni a alocat 
40 000 lei pentru renovarea de
pozitului de bere. Lucrările au 
început la 1 aprilie.

In urma renovărilor efectua
te aici, pe lîngă că se îmbu
nătățesc simțitor condițiile de 
lucru ale personalului depozi
tului, se preconizează să 
îmbutelieze, în 
sticle zilnic — 
mai mult decît 
corespunzătoare

Casa! Cuvîntul are pentru noi 
mai mult decît valoarea de acope
riș vremelnic. Doi oameni — un 
bărbat șl o femeie — s-au unit în- 
tr-o familie cu hotărîrea de a stră
bate împreună drumul sinuos al vie
ții, au o casă a lor. Și cuvîntul de
vine aproape sinonim cu familie. Și 
vine un copil, iar casa are un stîlp 
în plus. Cu cît sînt mai multi stîlpi 
șl mai viguroși, cu atît casa e mai 
solid ancorată în timp. Așa ar tre
bui să fie. Așa este în cele mai mul
te cazuri. In alte cazuri, însă, Ia ră
dăcina „stîlpilor" și „stîlpișorilor" — 
temelia casei — începe să roadă 
ceva. Și dacă gospodarii nu caută 
să omoare viermele care roade te
melia, casa se prăbușește deși stîlpii 
și stilpișorii ei nu sînt încă niște 
degradați. Luati aparte fiecare din
tre oi poate fi pus la altă casă, dar 
niciodată nu se vor simți ca în ros
tul lor cel dintîi. Cariul care roade 
la temelie si desface edificiul în o

lemente componente se numește u- 
neori intoleranță, inadaptabilitate dar 
cel mai adesea neseriozitate, infide
litate, dominație despotică și cite 
nume va mai fi avînd.

Dosarul pe care-1 răsfoim intr-unui 
din birourile Judecătoriei din Petro
șeni ascunde o poveste în care casa 
e amenințată cu desfacerea în e- 
lemente componente. Și cazul, apa
rent banal, ne duce la cele mai gra
ve concluzii. Stîncan Cristea din Pe
troșeni cheamă în judecată pe soții 
Ileana și Martin V. din Lonea pen
tru suma de 2 990 lei pe care îi da
torează lui cel doi soți. Are și o 
declarație semnată de soție prin 
care aceasta recunoaște că a primit 
suma pretinsă. La judecătorie, însă, 
n-a mai vrut să recunoască valabi-

fată de capacita 
a întreprinderii, 

țesători a, mai bl 
sută din produc- 

se realizează

a-
în

Ion CIOCIEI
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O PREMIERA MONDIALA
A ȘTIINȚEI SUBMARINE
INTERVIU

Fiul vestitului explorator al stratosferei și inventator al 
oatiseafului, Augiiste • Piccard, moștenitor al acestui Jules 
Verne al timpurilor moderne, Jacques Piccard, cunoscut sa
vant elvețian, este în pragul unei experiențe extraordinare : 
la începutul’ anului viitor, cei de-al doilea submersibil al 
său, PX-15 (a cărui construcție a fost terminată la Monthey) 
va fi lansat, timp de o lună, in apele Guli Stream-ului, la 
latitudinea Bostonului. înaintea acestei mari premiere mon
diale a științei submarine, celebrul savant a acordat un in
terviu ziarului „Tribune de Geneve".

— De ce ați trecut de la ba- 
tisoaf, conceput pentru adîncimi mari, 
Ia mezoscaf, prevăzut pentru scufun
dări „medii" ?

J. P. — In domeniul submersibile
lor trebuie să poți dispune uneori

de aparate, de
Este o situație similară cu 
domeniul automobilului, 
este sinonim cu mașinile 
C-biar dacă este nevoie 
uneori la 10 000 de metri,

mare performanță, 
aceea din 
Batiscaful 

de curse I 
să cobori 

totuși

munca utilă se realizează mat ales 
la 300—400 m. Mare parte din re
sursele ce trebuie exploatate se gă
sesc în special pe platoul continen
tal, în apropiere .de coaste: cochilii, 
petrol...

T. G. — Care este originea proiec
tului mezoscafuluii pe care-1 con- 
struiți acum ?

J. P. — Intr-una din zile, socie
tatea americană „Grumman Aircraft 
Corporation" mi-a telefonat cerîn- 
du-mi să colaborez cu ea. Am pre
zentat diferite proiecte. Am 
de acord pentru PX-15, ale 
planuri fuseseră făcute încă
1965. Lucrările au început în n 
1967, în atelierele Glovanola din 
Monthey. PX-15 este gata deja. De-

căzut 
cărui 

din

(Continuare In pag a 4-a)
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Viermele care roade
la temelia casei

SECVENJE CULTURALE
H

(Urmare din pag 1)

de hirtie pe care 
semnat pentru că...".

0 CRIMA PERFECTA Cînd prezentatorul a anunțat în
ceperea spectacolului, în saia Că
minului cultural din Iscroni s-a pus 
capăt discuțiilor, peste liniștea care 
domnea „așlernîndu-se" apoi glasu
rile cristaline ale micilor 
Elevii Școlii generale din 
au prezentat, în fața unui
format în majoritate din părinți, un

lilatea petecului 
îl semnase. „Am 
Dar mai întîi povestea, în toată in
decenta ei goliciune. Soții V. s-an 
căsătorit din anul 1967. Au doi co
pii. Cum se întîmplă în viată, solii 
se mai ceartă. Aveau ca vecin pe 
Cristea, om milos care nu-și prea 
tinea soția cu el. Iși făceau vizite. 
Intr-o zi soțul a plecat în concediu. 
Soția a rămas acasă cu copiii. A 
apărut atunci și omul dornic de a 
o răsplăti pentru toate necazurile 
pe care i Ie făcea soțul, de a-i mîn- 
gîia singurătatea. A apărut în per
soana vecinului cel de treabă. Intr-o 
bună zi soțul l-a „administrat" so
fiei o bătaie, la oră matinală, șl a 
trimis-o să se ducă la vecinul cel 
milos, care între timp se mutase din 
Lonea la Petroșeni. Și s-a dus. Două 
săptămîni a stat în casa altuia, a 
unuia care avea la rîndul Ini o fa
milie de care, se pare, că nu prea 
vrea să știe (dar pe care a pns-o 
paravan atunci cînd a solicitat șl 1 
s-a repartizat locuință). Pe femeie a 
apucat-o dorul de copii. „Lasă-mă 
să mă duc să-i văd" — s-a rugat 
de el. „Te las dacă-mi semnezi hîr- 
tia asta*. Și femeia a semnat. Din 
tot ce se numește învățătură de 
carte atît știe: doar să semneze. 
Erau de fată Ta semnarea hîrUel $1 
sofii Tomescu ca unii care avuse-

se spunea că reclamantul 
inculpatei niște haine și 
în numerar. Cînd soția s-a 
soțul și la copiii ei, unde-i

seră o oarecare parte de contribu
ție în faptul că Ileana a călcat ală
turi. In petecul de hirtie semnat cu 
ușurință 
i-a dat 
2 300 lei 
întors la
era locul, posesorul hîrtiulei s-a a- 
dresat judecătoriei. Martorii de oca
zie declară că n-au văzut decît că 
Ileana a semnat hîrtia ,,de bună voie 
și nesilită de nimeni". Că ar fi vă
zut cînd reclamantul i-a dat incul
patei suma în numerar, neagă. Re
zolvarea „pricinii" nu mai intere
sează. Te cuprinde însă un soi de 
revoltă amestecată cu scîrbă leclti- 
rînd piesele acestui dosar banal în 
aparentă. Se amestecă în el într-un 
vîrtej amețitor înșelăciunea, șanta
jul, infidelitatea, minciuna, codoșe- 
nia și tot ce poate fi mai rău pen
tru trăinicia unei case. Vor fi în cu- 
rînd doi ani de la acele întimplărl, 
dar cei doi se judecă în baza 
petec de hirtie. El speră că va 
s-o readucă le el. Ea știe că 
zînd procesul vor începe alte
cuții cu soțul, reproșuri, injurii șl 
poate o nouă fugă de acasă. Zbuciu
mul șî rușinea sînt plata pentru un 
moment de 
acest dosar 
mic despre 
mărișori și
de murdăria în care e amestecată 
casa lor.

unui 
reuși 
pier- 
dls-

de Robert Thomas
Dramaturgul francez contemporan 

Robert Thomas, cunoscut la noi ca 
autor al pieselor „Martorii se su
primă", „Opt femei', „Capcana pen
tru un singur om', prezintă în pie
sa „O crimă perfectă" (sau „A doua 
împușcătură") fizionomia morală a 
unor oameni de
vorați de patimi 
care îi împing pî
nă la crimă.

Polițistul Oli
vier își pîndește 
tînăra și frumoasa 
soție cu ochii unui 
bătrîn gelos dar 
și cu nasul copo
iului, obișnuit să simtă, după cele 
mai mici 
bios.

Suzanne 
fernal de
caracterizează 
dovedește a fi o ființă odioasă gata 
de orice spre a-și atinge scopul.

In confruntarea dintre Olivier și 
Suzanne, primul se dovedește a fi 
mal abil, dar nu mai puțin odios 
decît oponenta sa.

Folosindu-se de mijloacele speci-

fice genului 
reușește să 
spectatorului 
men tele pe 
du-1 prin
protagoniștilor.

Replica plină

polițist, dramaturgul 
țină încordată atenția 

împingîndu-i raționa- 
piste false, surprinzîn- 
neprevăzutul reacțiilor

AVANCRONICA 
TEATRALA

coriști. 
Iscroni 
public

Serbare
adrese de

trăsături

pioniereascade tensiune, acțiu
nea abil condusă, 
unele 
critică socială, sînt 
cîteva
valoroase care fac 
ca piesa lui Ro
bert Thomas să 
se înscrie printre 
reușitele genului. 
Evident, scăderile 
lipsită piesa, sînt, 

scăderile

program de cîntcce și jocuri popu
lare românești, recitări și piesa de 
teatru „Totul e să ai idei", inspira
tă din viata școlară. Mult aplaudați 
au fost soliștii vocali : Dalea Eca- 
terina, Lup Sonioa și Nedelcu Ma
riana — interprete sensibile ale fol
clorului loial. Totul a fost frumos 
și bine pregătit. Părinții, care au 
fost martori la prezentarea acestui 
reușit program artistic, și-au expri
mat dorința de a vedea și în viitor 
mai multe asemenea spectacole.

este
puDCt, însăși 

ale genului polițist, 
lui Constantin Dicu
lui Emil Moise de la 

Pitești,

indicii, ceea ce este du-

,,avidă, voluntară și 
inteligentă", așa cum 

însăși autorul,

in-
o

se

și

dezechilibru. Și în tot 
bizar nu se spune ni- 
„stîlpișorii" casei care-s 
care se rușinează poateunui șofer

de care nu 
pînă la un 
inevitabile

In regia 
scenografia
Teatrul „Al. Davila" din 
spectacolul cu „O crima perfectă1 
nou montat pe scena Teatrului de 
Stat din Petroșeni, va putea fi vi
zionat te eiirînd.

Conslructorii din Petroșeni 
au început de cîteva zile să
parea fundafiei pentru com
plexul cooperatist amplasat tn 
cartierul Aeroport.

Constantin PASCU înv. Tjtu CORNEA

29 martie. La secția cazane a ter
mocentralei Paroșeni se produsese o 
anomalie: spargerea unei țevi de 
economizor. Cum grupul IV era o- 
prit pentru reparații, se impunea 
remedierea urgentă a defecțiunii 
Ivite. Conducerea întreprinderii pre
cum și conducerea secției cazane 
apelaseră la oamenii de Ia exploa
tare. Cazangii din tura de diminea
ță se oferiseră să vină și pe noapte 
în uzina. Unii, care sîntem șl elevi la 
ILccul seral, ne hotărîserăm să luăm 
din centrul orașului Lupeni autobu
zul care are plecarea de aici Ia ora 
CI,30. Am urcat, așadar, în mașina 
81 HD 968. Dar, spre surprinderea 
noastră, autobuzul n-a oprit în fața 
termocentralei ci si-a continuat cursa

{Acțiunea de curățenie

INSTANTANEU

Stâl

dv. 
în-

gă

mai departe. M-am adresat atunci 
omului de la volan i

— Tovarășe șofer, de ce nu opriți 
In statia de la .uzină ?

— Dacă vrei să cobori de ce 
cu limba-n gură 1 ?

— Credeam că e de datoria 
să opriți în fiecare stafie — am 
cercat eu să protestez.

— Da ? ! Atunci voi opri unde 
sesc eu de cuviință.

Și, uite așa, a găsit de cuviință 
să oprească numai în Vulcan șl a- 
colo forțat de împrejurări. In loc ca 
la ora 22 să fim alături de colegii 
de tură, la această oră mă aflam în 
Vulcan datorită „bunăvoinței 
tuf șofer. Nu știu care e 
conducătorului auto de pe 
zul 31 HD 968, dar pentru 
tul" Iul e lipsit de omenie 
ar merita să fie Identificat 
durproa LC.O. și.

" aces- 
numele 
autobu- 

că „ges- 
cred că 
de con- 

,.răsplătit*.

Mircea CINCORA
termocentrala Paroșenl

N. R. Conducerea I.C.O. Petroșeni 
ne-a informat că este vorba de șo
ferul Roșianu Alexandru, unul din 
conducătorii auto apreciati la în
treprindere și că se află la prima 
hn abatere. Bine, dar aceasta nu-1 scu
tește ca pentru fapta din seara zilei 
de 29 martie să-șl primească ce 1 se 
cuvine. Și, și-a primti deja „răs
plata" : mustrare scrisă.

iși înfrumusețare
i 
i 
t 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i
i Arghirescu
w comandanții

I;
I 
I

Confribufia
pionierilor

Săptămîna primăverii s-a desfășu
rat în cadrul tuturor școlilor gene
rale din Lupeni cu mult entuziasm. 
Comandanții unităților de pionieri 
au mobilizat elevii din clasele 
V—VIII la acțiuni de amenajare șl 
înfrumusețare a terenurilor din ju
rul școlilor și a spațiilor publice 
stabilite în prealabil. Pionierii de 
la Școala nr. I au amenajat parcul 
pionierilor, cel de la Școala nr. 4 
dealul din fața minei. Școala nr. 3 a 
amenajat un teren de circa 800 mp 
în spatele blocurilor B 5, B 6 
destinat pentru joaca copiilor, 
asemenea, s-a amenajat curtea 
Iii nr. 3 din Braia și este în 
de amenajare baza sportivă 
retul" unde se vor împrăștia 
camioane de zgură.

Acțiunea este îndrumată de 
fesorii Ungur Dumitru, Savu 
na, Cornoiu

și de președinții 
Acțiunile patriotice de 
și înfrumusețare, cu 
nieriloT, continuă.

e

si H

văzut In vreodată tăticii

Dansatorii pefroșeneni 
i | la Deva

localităților !

curs
,Tine-

Dori-

Nicolae, Crîznic Oliviu, 
Oltea, Voinea Gabriela, 

unităților de pionieri 
detașamentelor, 

amenajare
sprijinul pio-

EMIL TETILEANU
Lupeni

PE URMELE MATERIALELOR
NEPUBLICATE

Propuneri binevenite
Intr-o scrisoare primită de la ci

titorul nostru Marin Dumitrescu, din 
Lupeni, ne-au fost semnalate unele 
deficiențe privind transportul în co
mun, pe distanța Petroșeni — Uri- 
cani. lată ce ne răspunde conduce
rea LC.O. Petroșeni, căreia i-am tri
mis scrisoarea :

„Îmbunătățirea transportului in co
mun în cadrul municipiului Petro
șeni formează obiectul unor studii. 
Propunerea do a se suspenda la 
cursa Uricani — Petroșeni, tariful 
de cursă locală (50 de bani și 1 leu) 
nu va fi aplicată deoarece această 
măsură a fost luată ca urmare a su-

gestiilor primite de la mii de locui
tori din cartierul Livezeni. In schimb, 
de la 1 mai se va aplica tariful de 
cursă locală pe ruta Lupeni — Url- 
cani mină.

In urma sesizării cititorului, șeful 
dc garaj Popa Gheorghe, care a tre
cut nepăsător pe lîngă un autobuz 
rămas în pană, a fost sancționat șl 
i s-a anulat prima pe un trimestru.

Propunerile cititorului au determi
nat măsuri de îmbunătățire a trans
portului în comun. Așteptăm șl alte 
propuneri care ajută la îmbunătăți
rea acestei activități"-

Vinovății au fost înlocuiti
rînduri corespon-In mai multe 

denți ai ziarului și cititori din Vul
can ne-au scris despre modul nesa
tisfăcător în care se distribuie cetă
țenilor alocația de cărbuni. In ma
joritatea scrisorilor se arăta că tov. 
Pop Aurelia, funcționară la biroul 
dc distribuție a cărbunilor de la 
Preparatia Coroești ar fi vinovată 
de aceste nereguli. Aducînd la cu
noștința conducerii preparatiei aces
te sesizări am primit următorul răs
puns.

„In urma verificărilor efectuate, 
s-a constatat că principalii vinovati 
erau încărcătorii de pe mașinile des
tinate distribuției cărbunelui, împre
ună cu conducătorii auto. Aceștia 
s-au obișnuit să ducă prima dată căr
buni la cetățenii care le dădeau clu-

ceea ce a creat numeroase ne- 
în rîndul cetățenilor. Fată 
abateri, conducerea pre

luat măsura de a schimba

buc, 
mulțumiri 
de aceste 
parației a
încărcătorii și conducătorii auto cu 
elemente corespunzătoare. In urma 
măsurilor luate, nu am mai avut 
nici o reclamație de la cetățeni.

Tov. Pop Aurelia nu a fost vino
vată de neregulile semnalate. Faptul 
că în ultimul timp a părăsit 
locul de muncă, aceasta s-a 
plat din motive temeinice: 
a-și Interna soțul, cu ambele 
re fracturate,
fiului la un spital din Cluj; înmor- 
mîntara fiului care între timp dece
dase. ©ri de 
fost plecată 
înlocuită de 
serviciul nu

uneori 
întîm- 
pentru 
picioa-

în spital; internarea

cîte ori tovarășa Pop a 
din serviciu ea a fost 
o altă funcționară, iar 

a avut de suferit".

Zonă verde
sau rampa 
de gunoi ?

Duminică, în 
Deva a avut loc 
regrafic care a 
bune formații de 
tul Hunedoara. 1 
șeni a fost reprezentat 
de dansuri a Casei de 
localitate.

Alături de dansatorii 
Hunedoara și Geoagiu, 
unor cămine culturale cu vechi tra
diții din județul nostru ca : Romos, 
Boșorod, Turda-, tinerii dansatori ai

sala „Arta"
■ un spectacol 

reunit cele 
dansuri din jude- 

Municipiul Petro- 
de echipa 

cultură din

din 
co
ma i spectatori și de 

personalități ale 
județele Brașov, 

Bacău, Botoșani,
Ilfov.

Casei de cultură din Petroșeni au 
avut o bună comportare, fiind una
nim apreciați de 
juriul format din 
vieții artistice din 
Sibiu, Arad. Olt.
Mehedinți, Sălaj,

Reușita dansatorilor petr >șeneni 
' i trecerea în re\ istă a celor mai 
bune formații do dansuri din județ 
trebuie să constituie un imbo’ 1 în 
arth itatea lor de viitor.

DUMNEAEI ; 
mina pe lopată ?!

Umbre pe cartea de vizită
a orașului Lupeni

Treci nd prin 
nu admiri numeroasele și impresio
nantele construcții social-culburale 
și Industriale ce s-au înălțat aici în 
ultimii ani. Apreciezi și faptul că 
se lucrează la toaleta de primăvară 
a blocurilor, prin zugrăveli ale ca
sei scărilor, vopsiri etc.

Pe cartea de vizită a orașului Lu- 
peni mai sînt însă deeiule umbre ce 
se cer a fi... luminate. Unele din 
ele pot dispare operativ și fără e- 
forturi deosebite. Să enumerăm doar 
cîteva din ele.

Intri în Lupeni pe „poarta" dins
pre Petroșeni. Cit tin cartierele 
Lopștein și 80 de case trotuarul 
de 
cu 
în

punînd

Lupeni nu poți să

Cît tin 
case 

pe partea stîngă a străzii e pMn 
gropi. ® femele cu un copil mic 
brațe a căzut într-o asemenea

groapă. Piotejînd copilul 
cu o lovitură Ia genunchi 
nul murdărit. Spre a se evite even
tualele accidente, aceste gropi tre
buie urgent astupate.

Cartierul Braia II te intîmpină cu 
blocuri aflate în construcție 
terminate, dar și cu aspecte 
cute. In spatele blocului G 1 
porci și-au făcut de „lucru" 1 
rol recipientelor de gunoi 
n>îndu-le conținutul. Unele zone ver
zi stau parcă „ninse" de hîrtMle 
aruncate peste tot. Sînt într-adevMr 
chestiuni mărunte dar care umbresc 
cartea de vizită a orașului. ®r ase
menea umbre pot și trebuie să dis
pară. Primăvara e doar timpul în
noirilor.

8-a ales 
și pal te -

sau 
neplă- 
cîtlva 

în ju- 
răstur-

D. C.

In ultimul timp în cartierul Car- 
pați s-au obținut mai multe realizări 
gospodărești. S-au amenajat 
nuri de joacă pentru 
montat tobogane, 
tat arbori. Prin 
a cetățenilor, s 
verzi, s-au sădit 
nul viran din 
(str. 9 Mai) s-a 
de sport pentru 
joace fotbal printre blocuri, pe zo
nele verzi, ci să albă un Ioc consa
crat. Ge păcat, însă, că terenul, zo
na verde de-a lungul străzii 9 Mai 
s-a transformat din 
de depozitare 
noaie, 
din blocurile 
continuă să 
proape zilnic 
de chiar pe 
pectul acestei porțiuni 
gradat și de camioanele 
peste bordura șoselei, 
în multe locuri și < 
și arborii plantați.

Pe mulți locatari 
ceastă stare. Dar 
organele de ordine, 
clnl de gospodărire 
pot interveni pentru 
sformarea zonelor i 
cartier din centru’ orașului în ram
pe de gunoi de către cetățeni lip
siți de simt cetățenesc ?

GH. GHII EVICT 
corespondent 

In 15 aprilie 
telefon de la 
față prin care 
aruncăm co- 

deoarece n-ar 
Duminică a avut loc

tere- 
copii, s-au 

s-au plan- 
î munca voluntară 
s-au curățit spatiile 

flori, iar pe tere- 
spatele cartierului 
amenajat un teten 

ca tinerii să nu

reziduuri.
de pe 

care și 
gunoiul 
terenul

nou în rampă 
pentru moloz, gu- 
. Anumiți cetățeni 

această stradă 
să 
pe 
de

arunce 
spațiul 
sport.

a fost 
care

sfărîmînd-o 
distrugînd chiar

a- 
vor- 
As- 
de- 

trec

I
I
I
I

0 La Festivalul internațional al 
filmului sociologic și etnografic 
care s-a desfășurat la Florența 
(Italia) între 4 —10 martie a.c. țara 
noastră a participat cu filmele de 
scurt metraj : Tovarășa, Găteala ca
pului. Nuntă la 
furată, Tradiții.

Cortina d'Ampezzo (Italia) 
avut loc la începutul lunii

care a 
trecute.

artistic

olteni, Copilărie

La Festivalul filmului 
Grenoble (Franța) România a

Voroneț, Dn-
de la
participat cu filmele 
niinică la ora 6 și Mirii înotători.

mul
tara 
tional al

Filmele Micii 
spre succes, 
noastră la Festivalul 

filmului sportiv

înotători și Orn
au reprezentat 

interna- 
do la

• Luna trecută s-a deși i^ural la 
Belgrad (Iugoslavia) Festivalul fil
mului de scurt metraj la rare țara 
noastră a fost prezentă cu nolicula 
„Plasma".

I
1
I

a opri Iran- 
verzi dintr-un I 

' ■ I
I
I
I
I
I
I

no revolta a- 
ne întrebăm : 
miliția, servl- 
comunală nu

NOTA REDACȚIEI, 
redacția a primit un 
autorul însemnării de 
am fost solicitați să 
reșpondenla la... coș, 
mai fi actuală,
o acțiune cu caracter gospodăresc 
cu care prilej dîmbul de gunoi de 
pe spațiul verde sus amintit a fost 
evacuat. Foarte bine. Dar există 
certitudinea că nu se vor găsi șl 
pe viitor cetățeni „binevoitori" să-și 
depoziteze reziduurile pe același loc. 
Deocamdată nu. De aceea socotim 
utilă publicarea corespondentei de 
fafă spre a servi drept avertisment 
...amatorilor.

IN EDITURA
au apărut
Comportări, 
atitudini, 
idealuri

Culegere de materialo pe 
teme de educație moral-cetă- 
fenească.

176 p., 4 lei 

dezbate unele pro- 
formărli și dezvol-

Lucrarea 
. bleme ale 

tării conștiinței și moralei so
cialiste. Sînt scoase în eviden
tă și analizate succint trăsă
turile caracteristice omului 
nou : devotamentul fată de pa
trie șl popor, atitudinea îna
intată fată de muncă și pro
prietatea socialistă, spiritul de 
întrajutorare tovărășească, sim
țul de răspundere fată de fa-

POLITICĂ

milie și educarea copiilor, cin
stea, corectitudinea, prim pia- 
litatea etc.

E. S. SACHS

Anatomia 
apartheidului

peste
Sud-
activ

Autorul, care a trăit 
40 de ani în Republica 
Africană și a participat 
la viata social-politică a tă
rii, face un aspru rechizitoriu 
politicii de separare a raselor.

E. S. Sachs analizează legis
lația segregationistă reacționa
ră și inserează în carte rela
tări asupra masacrului de la 
Shaperville (1960) și altor ac
țiuni represive, îndreptate îm
potriva mișcării de emancipa
re a populației negre.

băut. Ajpeductele 
fîntînl publuce, dc 

se aproviziona cu 
existat un sistem

S-au con- 
publice. Existau salariafi 
ediH — care se ocupau 
construcția și curățenia

fizică, în special cea mi-

înainte de a lua contact cu cul
tura elină, nu putem vorbd de o 
medicină cultă la romani. In schimb 
el au avut o igienă edilitară foarte 
dezvoltată. Roma șl orașele mari 
din provincie au fost aprovizionate 
cu apă bună de 
se terminau în 
unde populația 
apă. In Roma a
dc canalizare pentru scurgerea de
jecțiilor, canale de scurgere ce se 
întîlneau într-un canal colector 
central. (Canalul colector s-a păs
trat pînă azi). Orașele romane au 
fost construite după anumite princi
pii urbanistice sanitare, 
struit băi 
de stat — 
de igiena, 
orașelor.

Educația
Mtară, era foarte răspîndită și a fost 
unul din factorii determinanti care 
a format capacitatea de luptă a pu
ternicelor armate romane.

După cucerirea Lumii eline (sec. 
II și I î.e.n.), medicina elină a pă
truns în Roma, mai întîi prin așa 
numiții „medici servi". Cu timpul, 
prejudecățile față de medicina grea
că au dispărut și romanii an înce
put să arate Interes față de profe
siunea medicală. Primul medic yrec

oare a reușit nu numai să ridice 
autoritatea medicinii în fata roma
nilor d«r chiar să formeze o școală 
a fost Asdepiade. El este fondato
rul școlii numite metodica. Ascle- 
ptede și adepții lui au introdus, 
pentru prima dată în istoria medi
cinii și în contrast cu umorismul

o relaxare a porilor 
șl a doua în care ato- 
strînși (status strictus). 
terapia se bazează pe 

contraris”.

care există
(status laxus) 
mii sînt prea
In mod logic,
principiul „contraria
In status laxus trebuie folosite sub
stanțe astrigente (vinul, apa rece, 
băi reci, comprese reci etc); în

este o medicină greco-romană. Sin
gurul roman care a scris o carte de 
medicină este Aulus Cornelius Cel- 
sus (sec. I î.e.n.), figură enciclope
dică, care de fapt nu era medic ci 
un învățat cu vaste cunoștințe în 
multe domenii. Cartea lui „De me
dicina librl octo" (Cele opt cărți

șth 
fă- 

ma- 
un

File din istoria i MEDICINA
medicinii (IV) R Q M A N A

dicală a lui Galen și în persoana 
lui. Mare clinician, cercetător 
ințific (are studii de anatomie 
cute pe animale), sub influenta 
tematicii are tendința de a da
6istem întregit medicinii, s-o trans
forme în știință exactă. In diagnos
tic a adus un aport important prin 
studiul urinei și a) pulsului. De cu
riozitate notăm că deosebea 30 ti
puri de puls. Deși opera lui Galen, 
pentru epoca în care a fost produsă, 
este formidabilă, ea reprezintă, prin 
introducerea metafizicii în qîndirea 
medicală, o cădere fată do medici
na materialistă 
„physis"-ul ca 
naturală (spre 
cratici). Pentru

naturii.

veche. El introduce 
forță vitală 
deosebire i
Galen

ale

i supra- 
de hipo- 

toate feno- 
vietii au un 
se desfășoa- 
un plan su- 

stabilit; con- 
(finalls-

liipocratic, concepția — patologia 
solidistă. După concepi ia lui, cor
pul omenesc se compune din atomi 
și din spații interatomice 
pori. Viața și manifestările ei
sînt altceva decît mișcările atomi
lor. Un raport optim stabilit dă să
nătatea, iar modificarea — boala. 
Modificările pot fi două: una în

numite 
nu

stratus strictus, mijloace cu efecte 
diletante (apa caldă, băi calde, frec- 
ții cu apă 
purgative).

Them ison
clepiade și
portantă balneo-fizio șl climatotera- 
piei. In Roma se adună medici din 
provincie așa că medicina Romei

și ulei cald, vomitive,

dezvoltă școala lui As- 
dă o foarte mare im-

despre medicină), păstrată în între
gime, ne dă o imagine clară a con
cepției medicale a acelor vremuri.

Ultimul mare modic al antichită
ții este Galen (sec. II. e.îi.), perso
nalitate complexă dar profund con
tradictorie ca și epoca în care a 
trăit. Contradicțiile din viata socia
lă a Romei apar în concepția me-

menele
scop prestabilit șl ele 
ră în conformitate cu 
pranatural dinainte
ceptie idealistă, teologică 
tă). Concepția sa filozofică se po
trivea foartp bine cu concepția me
tafizică relioioasă a Evului mediu. 
De aceea. învățătura sa a fost ad
misă de biserica medievală astfel 
că el a rămas o autoritate medicală 
definitivă și Indiscutabilă a medici
nii medievale.

IOAN BALEA,
medic specialist chirurg Petroșeni
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Jiul de vest
în pragul marilor transformări

(Urmare din pag. 1)

I
m Ia bază și de 250 m la t< 
ronament, permi/ind amenaja
rea unui lac de acumulare cu 
o capacitate de 
cubi de apă.

4 500 000 metri
mblinzirea acestei ape 
care, In unele momen
te, iși ridică nivelul pî- 
nă la 10 m, provocfnd

inundații, este o problemă de 
mare însemnătate pentru popu
lația localităților așezate de-a 
lungul malurilor. In acest con
text se înscriu marile eforturi 
financiare făcute de stalul 
nostru, care, în cadrul unui 
plan vast, cu termen pînă în 
1971, a alocat cca. o jumătate 
de miliard lei pentru regulari
zarea apelor Jiului și asigura
rea alimentării cu apă a loca
lităților.

Jiului apusean ii revine în 
prezent cea mat mare parte 
din această sumă, lucrările 
grupindu-se pentru moment fn 
patru obiective mari: comple
xul hidrotehnic Valea de Pești; 
conducta de aduefiune; îndi
guirea malurilor Jiului și com
plexul de decantare a apelor 
reziduale de la Denufoni.

C
oidinuind 

lac prin 
tare, 
din

D

trecerea din 
stafia de ira- 

inlr-o conductă 
beton precompri-

mat cu diametrul de 800 mm, 
apa va porni într-un șuvoi cu 
debilul de 559 litri pe secun
dă spre localitățile așezate 
de-a lungul Jiului de vest, po
tolind setea orașelor, a indus
triilor. Asta înseamnă 33 480 I 
pe minut, 2 008 800 I pe oră 
sau 48 211 200 litri de apă 
pe zi I

Corectarea torenfilor, îndi
guirea malurilor, regularizarea 
debitului prin folosirea lacuri
lor de acumulare, rectificarea 
albiei pentru eliminarea sinuo
zităților și asigurarea unei 
scurgeri directe pe talveg — 
slnt scopurile principale ale 

’ aefiunii de imblinzire a Jiului 
apusean, lucrări la a căror 
îniăptuire a trecut deja colec
tivul șantierului de lucrări hi
drotehnice.

alta de canalizare generulă a 
localităților. Poduri zvelte a- 
runeîndu-și grațios arcele dc 
beton peste maluri, o șosea 
modernă care urcă spre iz
voare, o frumoasă bază dc a- 
grement cuprinzfnd un hotel 
turistic cu 120 locuri, o tabă
ră școlară, bărci și vaporaș 
vor completa dotafia lacului 
de acumulare Valea de Pești. 
Apropierea cabanei Cimpu lui 
Neag, a cabanei Buta care în
lesnește pătrunderea în masi
vul Retezat, străpungerea li- 
nală a drumului turistic spre 
Valea Ce mei care va face le
gătura intre numeroase cursuri 
de apă și masivi muntoși: 
Dunărea — Turnu Severin — 
Hidrocentrala Porțile de Fier
— Băile Herculane — munții 
și Valea Cernei — munții Re
tezat și Vîlcan — Valea Jiului
— munții Parîng — Hidrocen
trala Lotru — Valea Oltului! 
in această salbă de frumuseți, 
Jiul îmblinzit, complexul hidro
tehnic Valea de Pești ocupă 
un loc de centru, avfnd largi 
perspective de transformare In
tr-un cotidian popas turistic.

Carnet de... 
odihnă

A venii din Nâsâud cu m; 

se angajeze, să muncească. 
Dar a găsit intr-un autobuz 
un carnet C.E.C., l-a falsificai 
și a înșelat statul, încrederea 
celor din juru-i. Profitînd de 
lipsa de vigilentă a unor lu
crătoare de la oficiile P.T.T.R. 
din Petroșeni, Petrila și Sime- 
rla a băgat în buzunar 800 lei 
furafi.

A venit pentru a munci dar 
va pleca insolit din Petroșeni. 
Carnetul C.E.C. l-a transfor
mat deci in carnet pentru... 
odihnă și meditație. Inovația 
aparține în exclusivitate lui 
Bălăi Iacob. Dumneavoastră, 
tovarășe depunător, cum vă 
păstrați carnetul C.E.C. ?

Recidivistul
Strada Crividia din Vulcan. 

Seară. M. M., elevă la seral,

citește slind pe pal. Deodată 
se stinge lumina, ușa este fe
recată și miini scabroase o 
string de mijloc. Doar inter
venția vecinilor, sosiți la lafa 
locului în urma țipătului dis
perai al fetei, a făcut să fie

ianjenul o plasă în care s-a 
prins singur...

Soțul bătăuș
In noaptea de 14/15 aprilie 

pe străzile Vulcanului a fost

CONSEMNĂM
salvată din miinile păianje
nului.

S-a aprins lumina și iată pe 
înamoratul nepoftit: era vă
rul lui M. M., Drăghici loan, 
chiriașul casei, angajat de 
curînd la mina Vulcan. A lost 
de două ori client ai tribuna
lului. Deci recidivist. Va urma 
a treia condamnare. Probabil 
una exemplară! A țesut pă-

văzută alergind o iemeie des
culță, dezbrăcată, învinețită 
de bătaie. A fost nevoită să 
apeleze la ajutorul organelor 
de ordine.

Soful ei, Ciobanu Constan
tin (Aleea Pajișlei nr. 5) un 
vestit tulburător de liniște în 
bloc, după ce-și bale sofia, 
bate la ușile oamenilor (cînd 
i se năzare că este bîriit), a-

dresează femeilor de pe scara 
cuvinte pe care hîrlia nu le 
rabdă, iși scoate nevasta din 
casă cînd are chel. Dar pfnă 
ci nd, nene Ciobanu ?

Dialog
Pe străzile Hațegului:
— Ai auzit că Manga Ni- 

colae și Deac Francisc s-au 
tăiat cu briciul ?

— Cum, tocmai ei frizeri 
„a-ntîia"?

— Păi dacă „uitau" să Iacă 
bon clientului și bănufii in
trau in propria lor pungă.

— Apropo. Aud că și șeful 
de la seefia tricotaje, Balica 
Zaharia, aplica metode asemă
nătoare.

— Păi și pe el l-au amen
dat ca și pe nedemnii urmași 
ai lui Figaro.

— Atunci, dacă bărbierii 
s-au tăiat, înseamnă că Zaha
ria a încurcat ifele I

— Tot ce se poale...

Francisc VETRO

iu acest complex gene
ral de obiective, anul 
trecut constructorii șan
tierului I.L.H.S. „Jiul su

perior" au executat lucrări in 
valoare de 25 milioane lei, iat 
pentru anul acesta și-au pre
văzut un plan de peste 40 mi
lioane Iei, urmind ca 
Hor să-și sporească 
la cca. 80 milioane I

Lucrările principale 
Iacale pe un front
Valea de Pești, primul obiea- 
tiv este construcția barajului. 
Acest bara) va avea o înălți
me de 55 m, o lungime de 170

anul vi- 
sarcinile

sini a- 
larg. La

TRIUNGHIUL
INDUSTRIEI
TEXTILE
BĂNĂȚENE

(Urmare din pag- U

P este ani, putem să ne 
reprezentăm de acum 
un Jiu „civilizat" șt 
ciiminfit: o apă cris- 

in care se zbenguie păs- 
curgind intre maluri de 

sau perciate, într-o albie

talină 
trăvii, 
beton 
rectificată, curăfală de stinct
sau depozite de aluviuni, a- 
vlnd afluenfi potoliți, fiind in 
curgerea lui fnsojit de o con
ductă de alimentare cu apă șt

J iul îmblînzil — regula
rizat, cu unde limpezi, 
presărat cu locuri de 
agrement pe maluri și 

o mare bază turistică ia Va
lea de Pești — iată aspectul 
panoramic desfășurat peste 
ani, pe care-1 va primi aceas
tă parte a Văii Jiului, ca ur
mare a grijii și fondurilor alo- 

■ cate de statul nostru pentru a 
ridica viafa minerilor pe noi 
trepte ale civilizației 1

Ncglijcnță piulița scump

textile ară- 
și „Tricoul 
Infuzia de 

făcut cu ma
de preparat

alte întreprinderi 
dene. La „Teba" 
Roșu", de pildă, 
tehnică nouă s-a 
șlnl electronice
fire și cu alte utilaje moder
ne, care au conferit tesăturiloi 
șl tricotajelor un plus de ca
ntate, elegantă și finețe.

I.a Uzinele textile din Timi
șoara, într-o nouă hală de pro
ducție, a început să bată rit
mic pulsul a 120 de mașini 
automate de tesut, care spo
resc produsul marfă al uzinei 
cu 2,2 milioane mp țesături 
pe an. La rîndul ei, „bătrîna" 
„Industria linii" din Timișoara 
și-a reîmprospătat puterea cu 
o nouă filatură de lină piep
tănată, capabilă să prefacă a- 
nual în fire industriale lîna 
tunsă de pe 200 000 de oi. Ln 
același timp, întreprinderea „1 
Iunie", a cărei producție este 
destinată în exclusivitate celor 
mici, șl-a mărit zestrea cu 
două noi secții, unde se pro
duc anual mai mult de 4 mi
lioane tricotaje și confecții 
pentru copil. De putină vreme 
la întreprinderea „13 Decem
brie" 8 fost dat semnalul în
ceperii activității de produc
ție în noua secție de țesături 
elastice înguste și panglici, a 
cărei capacitate anuală este de 
ordinul zecilor de milioane 
metri liniari, ln sfîrșit, la Fi
latura de mătase natuîală din 
Lugoj, întreprindere complet 
recouslruită și modernizată, 
nade se prelucrează fire de 
mătase mai subțiri declt un fir 
de păr, procesul de producție 
a fost automatizat datorită mo
demelor mașini și utilaje cu 
care a fost înzestrată această 
veche unitate textilă.

Luate la un loc sau fiecare 
în parte exemplele citate arată 
că Industria textilă din această 
parte a tării, care realizează 
aproape un sfert din producția 
de țesături de bumbac a eco
nomiei noastre naționale, cu
noaște o a doua tinerețe. Nu
mai într-un singur an, între
prinderile textile din triunghiul 
Industrial Arad, Timișoara șl 
Lugoj produc peste 
oane mp țesături de 
lînă șl mătase și mai 
23 milioane tricotaje.

Din Întreprinderile 
bănățene sînt livrate
de metri pătrațl de țesături șl 
de tricotaje, într-o bogată ga- 
mă de sortimente, modele 
culori, care prin calitatea lor 
șl-au cîștigat o binemeritată a- 
preclere, atît în tară, cit și 
peste hotare. înnoirile conti
nui care au loc ln flecare 
treprindere arată, o dată 
plus, că acest „triunghi al 
dustriei textile" merge în 
teu tinerețea Întregii economii 
a României socialiste.

Nerespectarea normelor de pază 
contra Incendiilor, atrage după sine 
distrugeri de bunuri materiale, ră
nirea unor persoane și chiar victi
me omenești.

Cazul petrecut în ziua de 15 a- 
prilie 1968 în cartierul Aeroport, 
strada Independenței, bloc 18, etaj 
IV, apartamentul 98, este semnifica
tiv în acest sens.

Iată cum s-au petrecut lucrurile:
In acest apartament locuiește fa

milia Petea Dumitru, salariat la 
I.R.E.II. Obișnuită probabil să spele 
hainele cu neofalină, soția acestuia, 
Petea Victoria, a procedat și în sea
ra zilei de 15 aprilie la fel.

Cu cinci litri de 
Intr-un lighean, a 
Început spălarea 
hainelor. Dar cum 
era seară, șl lu
mina din baie 
Insuficientă, soțul 
l-a montat o velo- 
ză improvizată de 
la priza din an
treu. Prin închide
rea ușii de la baie, 
Izolația de pe con
ductorul electric 
s-a deteriorat, 
duclndu-se 
scurt circuit, 
moșiera fiind 
cărcată cu vapori 
de benzină, seîn- 
teia scurtcircuitu
lui a provocat o 
explozie puternică. 
Urmările. Soții Pe
tea s-au ales cu 
arsuri grave, un 
apartament, mobi
la, precum și alte 
obiecte au tost 
distruse.

dr. 
lo-

După cum se vede, neglijenta a 
fost scump plătită. La salvarea vie
ții celor doi soți și a unor bunuri 
materiale și-au adus contribuția 
Balea loan, Mocioacă loan șl alti 
catari din blocul respectiv.

Cei doi soli, internați in spital, 
sînt sub supravegherea dr. Samoilă 
Ion, care depune eforturi pentru 

* salvarea vieții Victoriei.
De pe urma acestei neglijente, are 

de suferit și copilul, Petea 
de 9 luni, care 
mai recunoască

s-ar putea
mama.

GEMIGA
benzină turnată

Cristian, 
să nu-șl

M1HAICpt.
Inspector P.G.I. Petroșeni

In fotografie: aspectol apartamentului după explo
zie.

CALENDARUL ZILEI
JOI 18 APRIL1E

95 mlli- 
bumbac, 
mult de

textile 
milioane

în-
în 

tn- 
pas

1924 — A murii compozitorul 
Gheorghe Ștefănescu. (n. 1843).

1964 — A murit artistul poporu
lui George Vraca. (n. 1896).

1904 — A apărut primul număr

al ziarului L'Humanile" 
central, al Partidului 
Francez.

1949 — Proclamarea 
Irlanda.

— organ 
Comunist

Republicii

TELEVIZIUNE
JOI 18 APRIIIE

17,30 Semifinala Cupei Cam
pionilor Europeni la vo
lei masculin Dinamo Bu
curești — Legia Varșo
via. Transmisiune de 
ia Sala Dinamo.
Curs de limba germană 
(lecția a 12-a). 
Telejurnalul de seară. 
Buletinul meteorologic. 
Publicitate.
Film serial:
Mult e dulce 
să. Emisiune 
română.
„întrebări la care s-a 
răspuns, întrebări la care 
nu s-a răspuns încă". 
Emisiune de știință. 
Teleglob — emisiune de 
călătorii geografice : Gi
braltar.
Arfă plastică.
Pe scenele Parisului.

19,00

19,30
19,50

20,00
20,30

21,00

21,35

Wikinqii. 
și frumoa- 
de limbă

22,00
22,15
22,45 Telejurnalul de noapte.
23,00 închiderea emisiunii.

’() 1
Popicăria
din Vulcan - 
reamenajată

Lotul de popice al Asociației 
sportive Minerul Vulcan are acum 
condiții optime de antrenament $1 
de oiganizare a întrecerilor de po
pice. Paralel cu pregătirea pentru 
participarea la faza județeană a 
campionatului republican de popice, 
care, după cum se știe, a fost cîștl- 
gată detașat de popicarii vulcănenl, 
ei și-au ieamenajat și popicăria din 
localitate, căreia i-au dat o toaletă 
nouă, frumoasă, de primăvară.

Sub îndrumarea tovarășului Mu- 
cuta Tudor, secretarul A.S. Minerul 
Vulcan, vrednicii popicari Bloc Con
stantin, Tunsoiu Manea, Dogaru Ma
rin, Schuler Bella, Vîlceanu Con
stantin, Bloc Elisabeta și multi alții 
au lucrat cu tragere de inimă pen
tru a-și pune la punct popicăria In 
care au cunoscut atltea satisfacții. 
Și vor mai cunoaște, firește, încă 
multe. Titlul de campioni munici
pali șl județeni pe anul acesta îl 
obliqă la mai mult șl la mai bine.

La reamenajarea, popicăriel din 
Vulcan, un sprijin prețios l-a dat 
comitetul sindicatului minei, care 
s-a îngrijit de procurarea materia
lelor

Pe 
și la
din Valea .liului 
mișcării sportive

necesare, 
cînd o asemenea 

celelalte
preocupare 

asociații sportive 
pentru dezvoltarea 
locale ?!

S. AUREI.

FOTBAL

W} Selecționata sindicatelor municipiului 
Petroșeni —

In sala de șah a Casei de cultură 
din Petroșeni s-a desfășurat o inte
resantă întîlnire șahistă, prima 
acest gen în anul 
tante : selecționata 
nicipiului Petroșeni 
a Clubului sportiv 
litate. Cele două garnituri au fost 
alcătuite din cîte 5 șahiști care și-au 
disputat întîielalea jucînd cîte o 
singură partidă. S-au înregistrat ur-

Clubul sportiv Știința

de 
în curs. Comba- 
sindicatelor mu
și o selecționată 
Știința din loca-

mătoarele rezultate: Lazăr losif, 
(Știința) — Eftinoiu Ioan (Energia 
Paroșeni) 1—0; Vintilescu 
(Știința) — Helkovsc.hi (Jiul 
șeni) 0—1 ; Urîtu Gheorghe 
— Olah Tiberiu (Medicina 
șeni) 0—1 ; Karacsony
(Știința) — Gamănici Gheorghe (E- 
nergia Paroșeni) 1—0; Csavlovlcs 
Ștefan (Știința) — Vîrlan Constan
tin (Spartac Petroșeni) 0—1.

Stelian
Petro- 

(Șliinta
Petro-

Dezideriu

Concurs de cros la Uricani
LA URICANI a avut 

curs de cros în cadrul 
întrecut 40 de elevi de 
localitate.

La băieți, pe distanta

loc un 
căruia 
la liceul din

con-
s-au

de 1200 m,

I a revenit Iui Butari Aure- 
iar la fele, pe aceeași distanță, 

i a sosit eleva Raczek '^arga-

Meciuri spectaculoase la Lupeni
handbal din parcul 
Lupeni s-a desfăști- 
a returului carnpio- 
generale. Numeroși

Pe terenul de 
„6 August" din 
rat prima etapă 
natului școlilor
spectatori au avut prilejul să vadă 
meciuri spectaculoase, de un bun 
nivel tehnic.

Redăm mai jos rezultatele tehnico 
înregistrate.

Fete: Școala generală nr. 3 — 
Școala generală nr. 5, 7—1 ; Școala 
generală nr. 1 — Școala generală 
nr. 2, 7—1 ; Școala generală nr. 4, 
— Școala generală nr. 9 Paroșeni,

6—0. Băieți : Școala
— Școala generală
Școala generală nr. 1 — Școala ge
nerală nr. 2, 9—8; Școala generală 
nr. 4 — Școala 
șeni, 26—6.

Menționăm 
jucătoarelor : 
Șiht și Rnsu 
Dodenciuc, ‘ 
nescu, 
Bărbat, Mariaș și

generală nr. 3 
nr. 5, 20—2;

generala nr. 3 Paro-

buna comportare a
Vizi, Bojin, Crețu, 

și a jucătorilor Șiling, 
Sălăjean, Oravet, Vie- 

Aruncuteanu, Șerban, Irimie, 
Ghenade.

I. C.

Reîncepe campionatul municipal

și anume
Utilajul, 

din Petro- 
Preparatorul

Dintre competițiile fotbalistice, ul
tima care-și reia activitatea este 
campionatul municipal. In Valea 
Jiului, campionatul municipal de fot
bal reunește 7 formații 
Constructorul minier, 
C.F.R., Știința II (toate 
șeni), Energia Paroșeni,
Lupeni și Minerul Bănită.

In vederea returului campionatu
lui, toate cele 7 formații s-au pregă
tit cu sîrguintă; au făcut antrena
mente periodice și au susținui unele 
meciuri amicale, în care majorita
tea jucătorilor au manifestat multă 
poftă de joc. Consiliile de conducere 
ale asociațiilor sportive respective 
s-au preocupat de împrospătarea șl 
lărqirea loturilor, de procurarea e- 
chipamentului necesar și repararea 
celui existent. Mai rău stau cu e- 
chipamentul fotbaliștii de la Ener
gia Paroșeni, care nu qăsesc înțele
gere la conducerea termocentralei 
do a le asigura toate condițiile de

participare la această competiție în 
care activează de aproape 10 ani.

O altă problemă se ridică la C.F.R. 
Petroșeni. Fotbaliștii de aici dispun 
de teren propriu, dar el nu este a- 
menajat și îngrădit. Acest lucru 
trebuie avut în vedere de către con
ducerea asociației sportive de aici 
pentru a nu mai da prilej de mani
festări neplăcute ale publicului ca 
în turul campionatului.

Incepînd cu acest retur de cam
pionat municipal se va urmări ca 
fiecare echipă să cuprindă jucători 
numai din întreprinderea sau insti
tuția care o patronează pentru a nu 
exista nemulțumiri între jucători, 
pentru ca fiecare asociație sportivă 
și comitet sindical să poată contro
la cu mai multă competență activi
tatea pe teren și în afara sa a jucă
torilor.

In vederc'a reluării campionatului 
municipal de fotbal. întăririi disci
plinei pe terenurile de joc, la

loc ședința comi- 
fotbal. Cu acest

prezentat un material de 
desfășurării turului cam- 
municipal de fotbal. Ma- 
cuprins și unele măsuri

C.M.E.F.S. a avui 
siei orășenești de 
prilej, președintele colegiului muni
cipal de arbitri de fotbal, Gheorghe 
Cazan, a 
analiză a 
pionatulul 
terialul a
concrete privind îmbunătățirea dis
ciplinei, a calității arbitrajelor și a 
fotbalului în general.

Sarcina îndeplinirii lor revine în 
egală măsură instructorilor sportivi 
voluntari care antrenează echipele, 
fotbaliștilor, activiștilor sportivi sin
dicali șl ai C.M.E.F.S. și, mai ales, 
arbitrilor, singurii suverani pe 
ren. Arbitrii să fie Intr-adevăr... 
valeri ai fluierului.

Așadar, de duminică 
trecere și echipele de 
campionatul municipal.

Intră în 
fotbal

te-
ca-

în-
din

G. DINU

EXPLOATAREA
MINIERĂ DILJA

Cu sediul în orașul Petroșeni, str. Cărbunelui nr. 20

anga jează de urgență:
— mineri
— ajutori mineri
— muncitori necalificați

ASIGURĂ:S E
cazare la cămin 
masă la cantină contra cost 
școală de calificare pentru 
cei ce doresc să se califice 
salarizarea, conform legis
lației în vigoare.

I. R. E. H. DEVA
SECȚIA REȚELE

P E T II O Ș E m I

energie electrică a

orele 7—9 străzile :

1968 se va întrerupe alimen- 
consumatorilor după cum ur-

Koqălniceanu, Alecsandri din

orele 9—II cartier triaj C.F.R. Petroșeni.
orele 11—13 str. Republicii, Slătinioara, Vilelor, 
Cringului și Carpati.
orele 8—11 str. Republicii, Burdeștî, Avram lancu, 

cartier Eminescu, cartier

Anunfă următoarele întreruperi în alimentarea cu ener
gie electrică :

ÎN ZIUA DE 19 APRILIE
tarea cu
mează :

Intre
Petroșeni.

Intre
Intre

P. Maior,
Intre

Budapesta, Leningrad, 6 August, 
barăci Jiu și Tata din Pelrila-I onea.

Intre orele 11—15 30 sir. Republicii, Coșbuc, Fonaghy, 
Tineretului, 23 August, 1 Mai, cartier Gh. Ghcorqhiu-Dej, 
Pieței, Tăii șl E. Varga din Pelrila-I onea.

ÎN ZIUA DE 20 APRIIIE 1968 se va întrerupe alimen
tarea cu energie electrică a consumatorilor după cum ur
inează :

Intre orele 8—10 str. 6 August, 1. Pintilie, Muncii, Ștefan 
cel Mare, Cinema 7 Noiembrie din Petroșeni.

Intre orele 10—13 str. Independentei din Petroșeni.
Intre orele 12—15 blocurile Dl, D2, Dl, D6 și centrala 

termică nr. 4 din Petrila.

Radio
VINERI 19 APRILIE

PROGRAMUL I

6,00—8,25 Muzică și actua
lități ; 8,25 Moment poetic;
8.30 La microfon, melodia
preferată ; 9,00 Buletin de
știri ; 9,05 La microfon, melo
dia preferată ; 9,30 Matineu 
literar; 9,55 Uverturi de es
tradă ; 10,10 Curs de l'mba 
rusă ; 10,44 Piese cora’e de 
Constantin Palade; 11,00 Bu
letin de știri; 11,03 (intece și 
jocuri populare; 11,15 Recital 
Mireille Constantines* u ; 11,30 
Muzică ușoară; 11,15 Sfatul 
medicului : Propaqar i boli
lor contagioase; 12,09 Muzică 
din opereta „Annx" Je Irving 
Berlin; 12.22 Intîlnire cu me
lodia populară și interpretul 
preferat; 13,00 Radiojurnal; 
13,20 Soliști și orchestre de 
muzică ușoară; 14.15 Dumbra
va m nunată ; 14 30 Radio-pu- 
blicitate ; 14,50 Trei cântece
cu Puica Igiroșanu; 15,00 Bu
letin de știri; 15,05 Cîr.tă 
naistul Damian Luca; 15,15 
Cadran cultural; 15,35 Recital 
de operetă Lili Dtișescu ; 15,45 
Formații vocale : Trio Alpin 
?i Les Campagnons de la 
chanson; 16,00 Radiojurnal. 
Sport; 16,20 Din repertoriul 
corului Radioteieviziunii ; 
16,35 Muzică ușoară ; 16,45
Emisiune de cîntece si jocuri 
populare; 17,15 In slujba pa- 
triei; 17,45 Caleidoscop mu
zical; 18 00 Buletin de știri» 
18.05 Muzică ușoară; 18,50 
Dansuri din operete; 19,00 
Radioqazeta de seară; 19,30 
O melodie pe adresa dumnea
voastră ; 20,00 Buletin de știri» 
20,05 Radiomaqaz.in sportiv ; 
20,17 Melodii populare; 20,33 
Concurs cu public; 21,00 Fes
tivalul festivalurilor de mu
zică ușoară ; 22,00 Radiojur
nal. Sport. Buletin niot<*orolo- 
gic; 22,20 Ciută orchestra de 
muzică ușoară a Casei de 
discuri „Electrecord"; 22,30
Moment poetic ; 22,35 Muzică 
de estradă ; 23,00 Antologia
discului ; 24,00 Buletin de
știri; 0,05—3,50 Estrada noc
turnă.

PROGRAMUI II

7,00 Jocuri populare; 7,10 
Tot înainte (emisiune pentru 
pionieri); 7,30 Buletin de știri; 
7,39 In sunet de fanfară ; 7,45 
Muzică populară ; 8,00 Refre
ne vesele; 8,20 Cîntece pio
nierești ; 8,30 Buletin de
știri; 8,35 Sonata pentru vi
oară șl pian de Marcel Miha- 
lovici; 9,02 Pe meridianele
globului cu cîntec și joc; 9,27 
Muzică ușoară; 10,00 Buletin 
de știri ; 10,05 Uvertura-fan- 
tezie „Romeo și Julieta" de 
Ceaikovskl; 10,30 Teatru ra
diofonic: Strada nouă de Fol» 
des Maria; 11,25 Piese pentru 
chitară; 11,40 Melodii popu
lare; 12,00 Buletin de știri» 
12,07 Varietăți muzicale; 12,45 
Orchestra Paul Ghentzer» 
13,00 Muzică de estradă; 13,00 
Itinerare; 13,45 Mic album 
folcloric; 14,00 Radiojurnal. 
Sport; 14,08 Concert dă 
prînz; 15.00 Muzică din ope
reta „Valsurile Vienei" de 
Strauss-Mou^zy; 15,15 Cînte
ce de Camelia Dăscălescu șl 
Edmond Deda; 15,30 Cronica 
literară; 15,40 Pentru priete
nii muzicii corale; 16,00 Mu
zică populară cu Ecaterina 
Cuzuioc și taragotistul losif 
Milu; 16,15 Pe teme medica
le ; 16,25 Din viata de con
cert a Capitalei ; 17,00 Radio
jurnal. Buletin meteorologic»
17.30 Portrete muzicale; 17,45
A 7-a Artă — Ediție pentru 
cinecluburi ; 18,00 Jocuri din 
Vrancea ; (8,10 Lucrări pen
tru pian ; 18,40 Compozitor și 
interpret : Domenico Modug- 
no; 18,55 Buletin de știri;
19,00 Simfonii de Joseph 
Haydn; 19,30 Curs de limba 
spaniolă (lecția a 43-a); 19,50 
Noapte bună, copii ; 20,00
Seară de operă; 23,00 Radio
jurnal ; 23,07 Interferențe li
rice ; 24,00 Expoziție de mu
zică ușoară ; 0,55—1,00 Bule
tin dc știri.
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Vizita președintelui Somaliei
9 9

9

dr. Abdirashid Aii Shermarke,
in țara noastră 4
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Președintele Somaliei, dr. Abdiras
hid Aii Shermarke, cu soția, au vi
zitat miercuri după-amiază Studioul 
cinematografic de la „Buftea". Oaspe
ții însoțiți de Constantin Stătescu, se
cretarul Consiliului de Stat și ge- 
neral-maior Constantin • Popa, au 
fost salutați la sosire de Ion Brad, 
vicepreședinte al Comitetului
Stat pentru Cultură și Artă. Un grup 
de regizori și actori de film au fă
cut oaspeților o caldă manifestare 
de simpatie.

de

Directorul general al Studioului 
„București", conducîndu-i pe oaspeți 
pe platourile de filmare, prin labo
ratoare, cabine de montaj și sala de 
transpunere a sunetului. Ie-a vorbit 
despre dezvoltarea cinematografiei 
românești. Au fost apoi ■ vizionate 
fragmente din filmele „Dacii", „Co
lumna lui Traian" și „împușcături 
pe portativ".

Conferință
w

consacrată
■ U a •

H

(Agerpres) 
/

PROIECT DE REZOLUȚIE
ÎN PROBLEMA

RHODESIANA
NEW YORK. — Cinci membri a- 

fro-asiatici ai Consiliului de Securi
tate — Algeria, Etiopia, India, Pa
kistan și Senegal — au dat publici
tății un proiect de rezoluție în pro
blema rhodesiană. Dezbaterile în a- 
coastă problemă, începute luna tre
cută iar apoi suspendate, vor fi re
luate joi,

Textul 
Iul 7 al 
consacrat
față de țările care pun în pericol 
pacea și securitatea internațională 
— pentru a cere tuturor statelor să 
rupă relațiile lor economice cu regi
mul ilegal de 
tea aceluiași 
mandă Marii

la 15,30 G.M.T. 
afro-asiatic invocă capito- 
Cartei Națiunilor Unite — 
sancțiunilor internaționale

Be

ce 1

dezaprobă ati- 
Republicii Sud- 
respectat rezo- 
Consiliului pri- 
sancțiuni inter-

la Salisbury. In virtu- 
capitol, textul reco- 
Britanii să folosească

forța pentru a înlătura regimul 
gal din Rhodesia.

Totodată, textul publicat de 
cinci membri afro-asiatici ai Consi
liului de Securitate, 
tudinea Portugaliei și 
Africane care nu au 
luțiile anterioare ale 
vind aplicarea unor
naționale selective și obligatorii fa
tă de Rhodesia. Proiectul de rezo
luție avertizează cele două țări că 
în cazul în oare vor ignora și pre
zenta rezoluție, Consiliul de Securi
tate va lua măsuri energice conform 
Cartei 0.N.U.

Autorii proiectului cheamă la a- 
cordarea unui sprijin moral și ma
terial mișcării de 
nală din Rhodesia.

cooperării științifice 
in Europa

VIENA. — In capitala Austriei 
și-a început miercuri lucrările con
ferința consacrată condițiilor și posi
bilităților de cooperare științifică în 
Europa. Organizată de Federația 
mondială a oamenilor de știință, con
ferința reunește savanti din 18 țări 
europene, precum și observatori din 
partea U.N.E.S.C.O., A.I.E.A. și a 
altor organizații internaționale. Prin
tre participanți se află și prof. Pro
horov (U.R.S.S.) și Powell (Anglia), 
laureați ai Premiului Nobel. Din țara 
noastră participă acad. Nicolae Teo- 
dorescu, vicepreședinte al Asocia
ției oamenilor de știință din Repu
blica Socialistă România, și prof. 
Corneliu Penescu, membru cores
pondent al Academiei, secretar ge
neral al asociației care vor aborda, 
în cadrul discuțiilor, temele: co
operarea științifică și cooperarea e- 
conomică și atitudinea omului de 
știință față de problemele sociale.

Reuniunea își continuă lucrările 
pînă la 19 aprilie.

•••
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eliberare națio-

NIGERIA

Forțele federale au reluat ofensiva

• TOKIO. — In anul 
Japonia au fost fabricate 
automobile — indică o 
dată publicității la Tokio, 
de 
în

1967 în 
3 406 265 
statistică 
Producția 

Japoniaautomobile obținută în
1967 a depășit-o cu 38 la sută 
cea din anul precedent.

împotriva trupelor biafreze
LAGOS. — Din Lagos se anunță 

că forțele federale nigeriene au re
luat ofensiva împotriva trupelor 
biafreze. Ele nu au reușit să traver
seze rîul Cross, angajînd lupte vio
lente cu trupele biafreze la 45 ki
lometri de portul Calabar. Potrivit 
ultimelor știri transmise din capitala 
nigeriană, forțele guvernului de la 
Lagos atacă în prezent Arochuku, 
unul dintre cele mai importante ora
șe biafreze.

Pe de altă parte, postul de radio 
„Vocea Biafrei" a anunțat marți că 
atribuțiile conducătorului Biafrei, 
Odtimegwu Ojukwu, au fost prelua
te temporar de generalul Phillip Ef- 
fionq, șeful statului major al arma
tei biafreze. Știrea a provocat vil 
comentarii în cercurile diplomatice 
din Lagos. In absenta unor informa-

ții precise au fost
Ipoteze despre o eventuală plecare 
a Iui Ojukwu din Biafra pentru a 
forma un guvern în exil sau pentru 
a obține sprijinul unor state afri
cane sau europene.

Generalul Effiong a făcut o decla
rație Ia postul de radio amintit, în 
care a reînnoit propunerea Biafrei 
de a negocia cu guvernul de la La
gos în vederea încetării ostilităților. 
Referindu-se la faptul că Tanzania 
a recunoscut Biafra ca stat indepen
dent, el a afirmat că dacă și alte 
țări africane ar adopta o atitudine 
similară, ele ar putea contribui prin 
aceasta Ia reglementarea crizei ni- 
geriene, determinînd guvernul de la 
Lagos să ia loc la masa tratativelor 
împreună cu reprezentanții Biafrei.

emise diverse

O PREMIERA MONDIALA
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BUDAPESTA. — Corespondentul 
Agerpres, Al. Pintea, transmite: Izi 
Budapesta s-a deschis cel de-al pa
trulea congres al Frontului Popula* 
Patriotic din R. P. Ungară. La ședin
ța de deschidere au luat parte Janos 
Kadar, prim-secretar al C.C. ai 
P.M.S.U., Pal Losonczi, președintele 
Consiliului Prezidențial al R. P. Un
gare, și alti conducători de partid 
și de stat. Participă, de asemenea, 
peste 800 de delegați din întreaga 
tară, precum și invitați de peste ho
tare. Din țara noastră participă o 
delegație condusă de Dumitru Gheor
ghiu, vicepreședinte al Consiliului 
Central al U.G.S.R,

JAPONIA. — Aspect din timpul unei recente demonstrații a 
femeilor din Tokio împotriva construirii unui spital de campanie 
american, (foto Japan Press 10. IV. 68).

Acoperiș original la vagoane
SOFIA. — Colectivul de construc

tori de la Uzina de vagoane „Cer- 
veno Zname" din orașul Burgas a 
realizat primele vagoane cu acope-

FINLANDA. Vedere pa-

rișul confecțiohat din materiale plas
tice și din sticlă. Acest acoperiș 
original cîntărește doar 270 kg șl 
ușurează greutatea totală a vagonu
lui cu circa 650 kg. El este elastic, 
cu o foarte bună rezistentă, ușor de 
întreținut șl de montat. Materialele 
respective nu sînt atacate de agenți 
externi cum ar fi căldura, frigul sau 
umiditatea. Se preconizează ca a- 
cest fel de acoperișuri să fie fabri
cate în diferite culori, transparente, 
semiopace și opace, urmind a fi mon
tate la vagoanele de călători, restau
rante și de dormit. La vagoanele de 
mărfuri aceste acoperișuri pot fi mo
bile, ușurindu-se în felul acesta o- 
perațiile de încărcare și descărcare.

4----

Grevă în Chile
SANTIAGO DE CHILE. — In Chile 

au declarat grevă 13 000 de munci
tori ai unor centrale electrice, re- 
vendicînd îmbunătățirea condițiilor 
de lucru. Pentru a asigura aprovi
zionarea cu energie electrică a în
treprinderilor industriale și a capi
talei, autoritățile au hotărît ca cen
tralele electrice afectate de grevă 
să fie deservite de militari ai for
țelor navale chiliene.

violare a 
dr. Luther 

Federal de 
mandat de

cizat însă dacă aceasta are calibrul 
de 30,06 milimetri și lunetă simila
ră celei care a fost descoperită la 
locul crimei. Pe de altă parte, po
trivit agenției France Prese, Biroul 
Federal de Investigații a precizat că 
automobilul „Ford-Mustang", înma
triculat în statul Alabama, și des
coperit după asasinarea lui Martin 
Luther King, a aparținut lui Gall, 
care l-a cumpărat la 30 august la 
Birmingham.

Marfin Luther King 
a fost victima unui complot 
• Erick Starve Galt este învinuit de organizarea comitatului,

WASHINGTON. — Biroul Federal 
de Investigații (F.R.I.) a comunicat 
miercuri noaptea că liderul popu
lației de culoare din S.U.A., Martin 
Luther King, a fost victima unui 
complot. După cum relatează agen
ția France Presse, F.B.I. a anunțai 
că Erick Starvo Galt este acuzat o- 
ficial de „tentativă de 
drepturilor civile" ale 
King. Totodată, Biroul 
Investigații a lansat un
arestare împotriva lui Erick Starvo 
Galt, acuzat de a fi organizat îm
preună cu o altă persoană, care se 
crede că este fratele acestuia, un 
complot menit să asasineze, să ame
nințe sau să intimideze pe Martin 
Luther King". Potrivit declarației 
F.B.I., acest complot a fost pus la 
cale în jurul datei de 29 martie, la 
Birmingham — statul Alabama. Pen
tru a ușura reținerea lui Galt de că
tre agenții F.B.I. și ai poliției. Bi
roul Federal de Investigații a făcut 
cunoscute unele semnalmente stabi
lite în timpul anchetei pentru des
coperirea asasinului lui Martin 
Luther King. F.B.I. a difuzat, de ase
menea, o fotografie a lui Galt, cu
noscut și sub pseudonumele de Har
vey Lowmver și John Willard, fără 
a preciza modul în care a intrat în 
posesia acestei fotografii și nici cir
cumstanțele în care Galt a folosit 
cele două pseudonime. După cum 
s-a anuntat, John Willard este nu
mele sub care asasinul lui Martin 
Luther King a fost înregistrat la ho
telul din Memphis de la geamul că
ruia s-a tras asupra liderului popu
lației de culoare din S.U.A.

In urma cercetărilor efectuate, 
F.B.I. a stabilit că la 20 martie Erick 
Starvo Galt a cumpărat o carabină 
în orașul Birmingham. N11 s-a pre-

IMPOZIT 
PLĂTIT... TRE
CĂTORILOR

NEW YORK — Piuă la da
ta de 15 aprilie, toii ameri
canii trebuiau să-și plătească 
impozitul pe venituri. Irving 
Hogan, din San Francisco, a 
făcut și el acest lucru, dar 
tnlr-un mod oarecum neobiș
nuit. El s-a plasat in fala clă
dirii administrației fiscale din 
San Francisco, avînd in mină 
GO de hîrtli a cite un dolar 
fiecare și a împărțit trecăto
rilor aceste bancnote pentru 
a fi întrebuințate in scopuri 
pașnice.

Hogan a considerai că par
tea din impozitul său care re
venea ducerii războiului drn 
Vietnam este tocmai 60 do
lari. „Doresc ca acești bani 
să fie întrebuințați intr-un 
mod folositor și nu pentru 
distrugerea oamenilor", a de
clarat Hogan.

A ȘTIINȚEI SUBMARINE
(Urmare din pag. I)

montarea a început la 4 martie a.c., 
în vederea trimiterii lui cu trenul la 
Anvers, unde submersibilul va fi în
cărcat pe un cargou cu destinația 
Ptorida. Plecarea va avea loc la 16 
api ilie.

T. G. — Este vorba de un model 
unic sau de un prototip în vederea 
fabricării altor submersibile ana
loge ?

J. P. — Asemenea aparate sînt 
întotdeauna prototipuri. Există șan
se să se mai construiască ulterior 
aparate de același gen. Dar nu tre
buie să ne așteptăm Ia o fabricare 
în serie I Costul exploatării este foar
te ridicat, în special din cauza pre
zenței necesare a unui vas de su
prafață. Suma a fost apreciată la 
10 000 de dolari pe zi.

T. G. — Ce diferență există între 
PX-15 și „Auguste-Piccard" ?

J. P. — Este ceva mai scurt (14,60 
m față de 21,35 cit avea preceden
tul). Cîntărește 130 tone, față de 
166. Este complet echipat în vede
rea cercetărilor științifice. A fost con
ceput doar pentru șase persoane, 
oar? vor putea rămîne în el șase 
săptămîni (fată de 40 persoane în 
vasul precedent și care puteau re
zista doar cîteva ore).

PX-15 va naviga aproape ca un 
submarin obișnuit, dar va coborî 
ceva mai jos. In timpul celui de-al 
doilea război mondial submarinele 
coborau pînă la 100—120 m. Actua
lele submarine atomice pot atinge 
000 400 m. PX-15 va coborî pînă 
Ia 700 m. Va avea, totodată, ma
rele avantaj de a se putea menține 
stabil sub apă.

T. G. — Care va fl misiunea 
PX-15?

J. P. — Vom naviga în derivă 
în Gulf Stream de-a lungul coastei 
americane, aproximativ 2 000 km. Nu 
vom traversa Atlanticul, cum s-a 
crezut pînă acum. Expediția noastră 
va dura aproximativ o lună, cu două 
săptămîni de rezervă. Ne vom con

sacra în principal studiilor acustice. 
Căci acustica, care nu este sufi
cient cunoscută, este singurul mij
loc de a naviga și de a comunica 
sub apă. Vom face, bineînțeles, și 
observații submarine, studiind în 
special Deepscattering layer, stratul 
de plancton pe care se reflectă un
dele sonore și care este adesea prin
cipala sursă de eroare în măsurarea 
adîncurilor marine,

T. G. — Cum se va deplasa PX-15 
prin curent ?

J. P. — Traseul exact va fi indi
cat de vasul de la suprafață. PX-15 
va recurge evident la busolă șl Ia 
termometru, căci temperatura Gulf 
Streamulul crește pe măsură ce te 
îndrepți spre est, ceea ce ar deter
mina scoaterea, submersibilului în 
afara curentului central. Măsurătoa
rea permanentă a temperaturii nu va 
permite să ne situăm în permanen
tă pe linia care ne va interesa. Și 
va trebui ca încontinuu să acționăm 
motoarele PX-15 pentru a reveni în 
mijlocul curentului. Viteza noastră 
de derivă va fi de 2 noduri/h. Și 
cum viteza Gulf Streamului la su
prafață este de 4 noduri/h, vasul în
soțitor va trebui să compenseze, 
printr-o navigație în zig-zaq, dife
rența de 2 noduri.

T. G. — Cum va fi organizată 
viata la bordul submersibilului ?

J. P. — Vom fi probabil cinci 
sau șase persoane la bord. Comanda 
o voi lua eu. Pilotul va fi un In
giner genevez, Erwin Aeb'orsold, ca
re lucrează cu mine din 1963 și ca
re a participat la experiența cu „Au
guste-Piccard". Vom fi asistați de 
un Inginer sau un reprezentant al 
companiei ,,Grumman Aircraft Cor
poration" si doi sau trei observa
tori de la marina americană care 
se vor ocupa de legătura cu vasul 
de Ia suprafață (este posibil de alt
fel ca Ia suprafață să fie plasate 
chiar două vase). Printre observa
tori se vor afla un specialist în a- 
custică șl un altul în biologie sau 
zoologie marină. Pentru necesitățile 

cotidiene vom avea rezerve sufi
ciente de apă caldă și rece. Hrana 
noastră de bază va fi constituită din 
alimente uscate la frig. Aerul pe 
care-1 vom respira va avea o com
poziție chimică normală, regenerat 
de la butelii cu oxigen lichid. Tem
peratura va fi șl ea normală, dato
rită condițiilor favorabile oferite de 
Gulf Stream, unde aceasta depășește 
puțin 20 de grade.

T. G. — întrezăriți unele dificul
tăți ?

J. P. — In special de ordin psi
hologic. Nu va fi prea ușor să obiș
nuiești șase oameni să trăiască timp 
de patru sau șase săptămîni intr-un 
spațiu atît de restrîns. Excluzînd cu- 
șetele, suprafața care ne va rămîne 
la dispoziție va fi de 20 mp. Din 
fericire, însă, fiecare va avea cușeta 
lui... și va putea petrece acolo mo
mentele de proastă dispoziție.

T. G. — Cînd va începe expe
riența ?

J. P. — După ce vom ajunge la 
West Palm Beach, sediul nostru de 
bază, vom efectua toate punerile Ia 
punct necesare și ultimele verificări. 
Scufundările vor începe la sfîrșitul 
verii acesteia și vor fi urmate apoi 
de noi puneri Ia punct. In principiu 
vom fi qata Ia începutul anului 1969. 
Vom petrece opt zile în Gulf Stream 
pentru a studia metodele de naviga
ție. Ne vom întoarce în port pen
tru ultimele pregătiri, după care va 
avea loc adevărata lansare. Vom fi 
remorcați pînă la locul scufundării... 
și aresta va fi începutul aventurii.

T. G. — Aveți proiecte pentru 
dumneavoastră și pentru PX-15?

J. P. — Foarte multe. Tot în do
meniul submersibilelor, unde posibi
litățile sînt foarte numeroase. Deo
camdată, este încă devreme pentru 
a le divulga. In ce privește PX-15. 
el va putea fi folosit pentru cerce
tări științifice dar și în domeniul 
Industrial, în special pentru exploa
tări petrolifere și recuperări de e- 
pave.

noramică a Grădinii Zoologice 
din Helsinki — o insuliță care 
mai este încă înconjurată de 
hrlul de ghețuri al iernii. Gră
dina zoologică „Korkeașaari" 
este una din cele mai nordice 
din lume.

_____________________________________________________________

Experiențe 
științifice 

sovieto- 
engieze

MOSCOVA. — Oamenii de 
știință de la Universitatea din 
Birmingham (Marea Britanie) 
și de la Institutul unificat de 
cercetări nucleare de Ia Dub
na (aflat lingă Moscova) pro
cedează la o serie de expe
riențe comune cu sincrofazo- 
tronul de Ia Dubna șl cil ac
celeratorul „Nimrod" de la 
laboratorul Rutheford din Bir
mingham. Ei speră să obțină 
date noi despre, mecanismul 
formării rezonanțelor de scur
tă durată (particule nucleare 
care îndeplinesc un rol im
portant în viața microcosm!- 
că). După părerea fizicienilor, 
aceste experiențe — sublinia
ză agenția TASS — vor per
mite să se facă o alegere în 
favoarea uneia din numeroa
sele încercări teoretice de a 
explica legile care guvernea
ză lumea particulelor elemen
tare.

Cronica evenimentelor internaționale
Vizita în Suedia...

a președintelui Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, a 
constituit o ilustrare vie a politicii 
statului nostru de dezvoltare a re
lațiilor cu toate țările lumiii. Ea a 
demonstrat utilitatea și eficiența 
contactelor între personalități cu 
funcții de răspundere din diferite 
țări pentru înțelegerea și apropie
rea punctelor de vedere asupra di
verselor aspecte ale relațiilor inter
naționale. Convorbirile care au avut 
loc cu prilejul vizitei au evidențiat 
existența unor poziții apropiate in 
numeroase probleme internaționale, 
precum și dorința ambelor părți de 
a stimula cooperarea în toate do
meniile. Examinînd pe larg evolu
ția relațiilor economice româno-sue- 
deze, cele două părți au Tonstatat 
prezența unor ample posibilități de 
extindere a cooperării economice în 
interesul ambelor țări. Aco.rdul pri
vind cooperarea economică, înche
iat în timpul vizitei, este menit să 
permită extinderea relațiilor în do
meniul economiei, industriei și teh
nicii. Această vizită a contribuit 
substanțial la întărirea prieteniei șl 
încrederii reciproce oare caracteri
zează relațiile româno-suedeze.

Confacfele 
preliminare...

dintre reprezentanții R.D. Vietnam 
și S.U.A. în vederea încetării com
plete și necondiționate a bombarda
mentelor americane asupra Vietna
mului de nord nu au fost încă sta
bilite. Este evident că guvernul de 
la Washington folosește o tact’că 
dilatorie, pentru a amîna cit mai 
mult posibil întrunirea reprezentan
ților celor două țări în jurul ace

leiași mese. In esență, această tac
tică se concretizează în obiecțiile 
repetate pe care Washingtonul le 
opune propunerilor R.D. Vietnam 
privind locul contactelor prelimina
re. Guvernul american a refuzat 
astfel și Pnom Penh, capitala unei 
țări cu o pronunțată politică de 
neutralitate, și Varșovia unde, după 
cum se știe, se desfășoară de multă 
vreme contactele periodice dintre 
ambasadorii R. P. Chineze și S.U.A.» 
Aceste obiecții sînt cu atît mai 
stranii cu cît însuși președintele 
Johnson a declarat nu o dată că re
prezentanții săi sînt gata să plece 
„oriunde și oricînd" pentru a se 
întîlni cu delegații R.D. Vietnam. 
Tergiversările la care recurge acum 
diplomația americană sînt de natură 
să provoace serioase îndoieli față 
de intențiile reale ale S.U.A. de a 
se angaja pe calea care duce spre 
reglementarea pașnică a conflictului 
vietnamez.

Marșurile 
pentru pace 
și dezarmare...

care s-au desfășurat, ca in fiecare 
primăvară, în Anqlia și R.F. a Ger
maniei, au fost manifestări de o am
ploare și semnificație deosebită. In 
rîndul participanților s-au numărat 
oameni de toate tendințele politice, 
animați de idealurile păcii. Ei au de
monstrat cu vigoare în favoarea 
păcii în Vietnam, împotriva politicii 
agresive a imperialismului, pentru 
măsuri reale și eficiente de dezar
mare nucleară. Reunind în coloane 
nesfîrșite, în mitinguri și demonstra
ții sute de mii de oameni, aceste 
manifestări au constituit o expresie 
grăitoare a năzuințelor spre pace 
și înțelegere internațională a opi

niei publice din cele două țări. 
Marșurile pentru pace din Anglia și 
R.F. a Germaniei au fost Însoțite 
de numeroase acțiuni similare fa 
diferite alte țări ale Europei occi
dentale, ceea ce permite să se tra
gă concluzia că această primăvară 
este marcată de o vastă și reînnoită 
mișcare pentru însănătoșirea rela
țiilor internaționale, care a cuprins 
o mare parte a continentului nos
tru. Acest fapt este deosebit de 
semnificativ nu numai pentru starea 
de spirit a opiniei publice, ci chiar 
pentru viitorul relațiilor inler-cn- 
ropene.

O vie agitafie...
a domnit în ultima săptămînă în 

cercurile studențești din R.F. a Ger
maniei șl Berlinul occidental. Cauza’ 
imediată a acestei efervescențe o 
constituie atentatul împotriva Iul 
Rudi Dutschke, unul din animatorii 
Federației studenților socialiști. Fe
derația reunește un mare număr de 
studenți cu vederi de stingă, ex
cluși din organizațiile Partidului 
Social-democrat. Ea militează pentru 
constituirea unei opoziții neparla
mentare, pentru democratizarea vie
ții universitare, împotriva legilor 
excepționale, în favoarea păcii în 
Vietnam. împrejurările , atentatului 
nu sînt încă deplin elucidate; este 
însă evident că nu poate fl vorba 
decît de un atentat politic. Mișca
rea de protest care a urmat acestui 
atentat și care a cuprins nu numai 
Berlinul occidental, ci șl toate cen
trele universitare din Germania a- 
puseană denotă audiența largă d« 
pare se bucură federația în rîndul 
tineretului stuilo» vest-german șl 
vest-berlinez. AqRatta studențeascl 
este departe de a se fi liniștit ri 
ea mai rezervă, după toate aparen
tele numeroase sutprVze.

N BATE»
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