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Importante măsuri 
privind perfectionarea 
conducerii vieții sociale 
în județul Hunedoara

Ieri au apărut în ziarele „Steagul 
roșu'1 și „Drumul socialismului* pro
punerile Comisiei județene de partid 
șl de stat cu privire la delimitarea 
municipiilor, orașelor și comunelor 
din județul Hunedoara, care potri
vit hotărîrii biroului Comitetului ju
dețean de partid și Comitetului exe
cutiv al Consiliului popular jude
țean provizoriu, sînt supuse dezba
terii publice.

Aceste propuneri se înscriu pe 
linia înfăptuirii hotăririlor Conferin
ței Naționale a partidului din de
cembrie 1967 șl a Legii adoptate de 
Sesiunea extraordinară a Marii A- 
dunări Naționale din februarie 1968. 
In legătură cu organizarea adminis
trativă a teritoriului Republicii So
cialiste România.

Rezultat al unor largi consultări 
cu activele de partid din municipii, 
orașe și comune, cu deputății, cu 
specialiști și numeroși oameni ai 
muncii din întreprinderile, unitățile 
agricole șl instituțiile județului, pro
punerile Comisiei județene răspund 
cerințelor dezvoltării social-economl- 
ce a tuturor localităților din judelui 
nostru. Ele au avut în vedere, de 
asemenea, părerile, suqesfille și pro
punerile exprimate de cetățeni cn 
prilejul consultării lor de către co
lectivele Comisiei județene.

Parte comnonentă a ansamblului 
de măsuri stabilite de partid pen
tru perfecționarea vieții economice 
și sociale, îmbunătățirea structurii 
administrativ-teritoriale a județului 
concomitent cu creșterea atribuțiilor 
și competențelor organelor locale, 
asigurarea unei leqălnrt directe în
tre organele județene și comune — 
ca unități administrative de bază — 
vor duce la rezolvarea operativă și

in cunoștință de cauză a importan
telor probleme social-culturale, de 
ordin gospodăresc și de interes ce
tățenesc, la Înlăturarea verigilor in
termediare inutile și a paralelismelor.

Delimitarea comunelor potrivit 
propunerilor iăcute, va duce, de a- 
semenea, la folosirea rațională șl 
completă a potențialului material și 
uman al județului. Aceasta repre
zintă o expresie a dezvoltării con
tinue a democrației noastre socia
liste, a ridicării întregii activități a 
organelor locale de partid și de stat 
pe o treaptă calitativ superioară, co
respunzător sarcinilor complexe ce 
revin municipiilor, orașelor șl co
munelor.

După cum este cunoscut, județul 
Hunedoara cuprinde 3 municipii — 
Deva, Hunedoara și Petroșani — și 
9 orașe — Iupeni, Vulcan, Petrila, 
Uricani, Hațeg, Călan, Simeria, O- 
răștie și Brad. Comisia județeană de 
partid și de stat propune, de aseme
nea, delimitarea pe cuprinsul jude
țului nostru a 52 de comune, din 
care 6 suburbane. Toate acestea sînt 
unități administrativ-teritoriale com
plexe din punct de vedere economic 
șl social-cultural, cu largi perspec
tive de dezvoltare, care vor avea 
în viilor condiții favorabile rezol
vării eficiente a sarcinilor ce revin 
organelor locale de conducere.

De exemplu, Ia delimitarea muni
cipiului Petroșani — de care apar
țin șl orașele Iupeni, Vulcan, Pe
trila șl Uricani, Comisia județeană 
propune ca localitățile Dilja Mare, 
Dilja Mică, Peștera și Slătinioara să 
fie localități componente, iar Anl- 
noasa șl Banița comune suburbane.
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Uzina de preparare a minereului de fier de la Teliuc.

Febra creației
Reportaj de pe șantierul 
noii mine Livezeni

Lunca Livezeniului trăiește prima 
ei primăvară veritabilă. An de an 
anotimpul primăverii a găsit aici 
un peisaj rustic cu pajiști înflori
te. Așa renășlea in fiecare pri
măvară Lunca Livezeniului. De dala 
aceasta, in locul luncii liniștite șl 
imuabile te intimpină scena uria
șă a unui spectacol industria! 
grandios: In locul decorului patri
arhal te captivează vegetația făurită 
de oameni din fier și beton. Lunca

trăiește febra marilor metamorfoze, 
a unei geneze care-i va înscrie e- 
xislen/a tn istoria industrială a ba
zinului.

Am fost dăunăzi tn mijlocul au
torilor acestei metamorfoze — con
structorii șantierului nr. 2 a! 
T.C.M.M. — făuritorii noii mine. O 
primă constatare: febra metamor
fozei nu domină doar locurile — 
ea cuprinde și oamenii. Despre a- 
ceastă febră vorbesc înfăptuirile, 
planurile lor. dinamismul fiecărei

Drumuri 
spre parchete 
forestiere

In scopul reducerii cheltu
ielilor legate de operațiunea 
scos-aproplat, cu atelaje, în
treprinderea forestieră Petro- 
șent a trecut la construcția 
unor drumuri pietruite, acce
sibile tractoarelor rutiere.

Se află în finisare drumul 
din parchetul Purcaru, lung 
de 450 ni ; sînt în curs lucră
rile la drumul (de 300 m| din 
parchetul Pirîul Maurului. 
Pentru drumul de tracloare 
din parchetul Pîriul Drăgane- 
lor s-a definitivat documenta
ția, lucrările urrnînd să în
ceapă la sîirșitul acestei luni.

Crește dotația 
atelierului 
Liceului industrial

îmbinarea teoriei cu prac
tica este o cerință imperioasă 
pentru cei care urmează 
cursurile liceelor industriale.

In acest scop, Liceul indus
trial din Petroșeni, a fost do
tai cu o mașină de frezat uni
versală, care va fi utilizată 
ia practica elevilor.

Vineri la . amiază au luat stîrșit 
lucrările celei de-a III-a Conferințe 
pe ț-ară a Uniunii Artiștilor Plastici. 
Timp de trei zile, delegații și in
vitații au avut un schimb rodnic 
de idei asupra problemelor expu
se în raportul Comitetului de con
ducere și au subliniat căile și mij
loacele menite să contribuie la con
tinua și deplina Înflorire a plasti
cei românești. Conferința a aprobat 
noul statut al Uniunii șl a ales, prin 
vot secret, Comitetul de conducere 
alcătuit din 95 de membri.

In continuarea lucrărilor, delega
ții au aprobat rezoluția celei de-a 
III-a Conferințe pe țară a Uniunii 
Artiștilor Plastici.

La ședința de închidere au luat 
parte tovarășii : Nicolae Ceaușescu, 
fon Gheorghe Maurer, Gheorghe 
Apostol, Emil Bodnăraș, Chivu Stoi
ca. Paul Niculescu-Mizil, Leonte 
Răiitu, Dumitru Popa, miniștri, con
ducători ai unor instituții centrale 
și organizații obștești, reprezentanți 
ai celorlalte uniuni de creație, alți 
oameni de artă și cultură.

Sosire>a conducătorilor partidului 
și statului a fost primită cu puter
nice și îndelungate aplauze de că
tre participanții la conferință.

Salutînd cu căldură prezența con
ducătorilor de partid și de stat în

mijlocul participanților la conte” 
rință, președintele Uniunii Artiști
lor Plastici, pictorul Brăduț Cova- 
liu, a arătat că aceasta confirmă 
încă o dată grija permanentă pe 
care partidul și statul nostru o a- 
cordă dezvoltării culturii românești, 
înfloririi artelor din România socia
listă.

Intimpinat cu vii și puternice a- 
planze, a luat cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar generat 
al C.C. al P.C.R., președintele Con
siliului de Stat. Cuvîntarea, ascul
tată cu viu interes de către asis
tență, a fost subliniată în repetate 
rîndtiri cu aplauze îndelungate.

Președintele Uniunii, Brăduț Co- 
valiu, a mulțumit, tn numele artiș
tilor plastici, secretarului general 
al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român pentru cuvîntarea 
sa plină de învățăminte, pentru 
grija permanentă manifestată de 
partid și guvern pentru dezvoltarea 
culturii și artei românești.

In încheiere, președintele Uniu
nii Artiștilor Plastici a dat citire 
mesajului adresat Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român 
de participanții la cea de-a Ut-a
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ZIARELE APĂRUTE AZI DIMINEAȚĂ PUBLICĂ CU- 
VINTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, SE
CRETAR GENERAL AL C.C. AL P.C.R., PREȘEDINTELE 
CONSILIULUI DE STAT, LA ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR 
CONFERINȚEI PE ȚARĂ A UNIUNII ARTIȘTILOR PI AS 
TICI.
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bolnav, mergi

strada Teiului 
măsurător de 
la policlinică
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rind bl- 
detineșle 

fizionomia

formații de lucru.
Să consemnăm In primul 

lanțul — elementul ce 
poale cel mai sugestiv
colectivului. în primul trimestru al 
anului constructorii celei de-a zecea 
exploatări au Înscris un bilanț rod
nic in jurnalul lor de înfăptuiri. 
Șeiul șantierului, tov. Dumitrescu 
Gheorghe, un om în puterea vîrs- 
tei, cu un temoerament specific tu
multului șantierului, ne-a 
despre înfăptuirile din 
mostra ale colectivului 
ce.

în primele 3 luni ale 
structurii au realizat 31
sarcinile lor anuale, execut î nd 
crări în valoare de 2 756 000 lei, 
ea ce înseamnă o depășire de 
la sută a planului trimestrial. Cheia
de boltă a succesului ? Lupta cu 
minutele, biruirea intemperiilor Ier
nii, organizarea și îndrumarea 
judicioasă a muncii la fiecare 
de lucru, ceea ce a chezășuit 
zarea unei productivități cu
sulă mai mare decît cea preconizată. 
Constructorii au ajuns să finiseze 
principalele obiective din cadrul 
lucrărilor de organizare minieră : 
platforma incintei, centrala termică 
provizorie, atelierele de forjă, su
dură și ascuțit sfredele, depozitul 
de ciment, sala de apel, baia, spă
lătoria, lămpăria; au fost
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Se apropie de policlinică sfioși. Musca cc-o 
poartă pe căciulă, biziilui ei, îi dă de gol că 
bieții de ei sini „suferinzi". Pe fiecare il doare 
cile ceva. Ba lenea, ba absențele nemotivate, ba 
urmele vreunui răzbel cu Bachus. Mă rog, fie
care cu ce-l doare. $1 cind ești 
la doctor. Așa-i de cind lumea.

Szekely Francisc, din Petroșeni, 
nr. 10 lucrează ia mina Dilja ca 
gaze. Fiind „bolnav" se prezintă
la dr. llieș Vaier. Doctorul, de bună credință, 
îl consultă dar nu-i găsește boala. Totuși, fiind
că SzekeTy acuză dureri, ii scrie o rețetă și-i 
dă îndrumări. Dar ce tace Szekely Fr. care, ar 
fi dorii și cîleva zile de concediu medical ? 
Pleacă 
tureșle

de concediu 
înciudat din cabinetul medicului, 
rețeta pînă o face mică, mică de

impâ- 
tot și

• Secvențe culturale
termina-

lan DUBEK
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Jurnal 
citadin

in gaura cheii de la cabinetul medical, 
n-are ce face cu ea, dacă nu-i întărită

o vira 
Că tot 
de certificat medical. Musca bi/.îie in continua
re, compătimind pe bietul „bolnav".

Pușcaș Mihai, de la mina Aninoasa, se Îm
bolnăvește. Acuză dureri de urechi și i se acor
dă șapte 
zile mai 
lungirea 
le marea, 
și ar sta 
că peste
și această concesie, dar apare abia 
zile după... motivare.

Asemenea cazuri sînt încă multe. Mai ales 
rnăvara cînd se înmulțesc și muștele. Și unde-i
mai cald decît pe căciula chiulangiilor care ca
rtă, prin diverse metode, să lipsească motivat 
de la șut. Atenție deci, cit mai mare atenție la 
cei cu musca pe căciulă I Muștele transmit cu 
ușurință bolile, și mai ales pe cele molipsitoare.

zile de concediu medical. După șapte 
vrea șapte. Dr. Radu Ionel, refuză pre- 
concediului medical șl îi propune in- 
Pușcaș tace reclamație; e primăvară 
acasă. Invocă motive familiare. Promite 
două zile s-ar putea Interna. I se 

peste
face 
trei

pri
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CONVALESCENTA MORȚII
Philip Blaiberg

tînărului 
acum în 
plimbat 

un pod

să mă 
atn e- 
pentru 
Haupt,

a cărui ini- 
pleptul meu, 

pentru prima 
șl pe malul 

niciodată

s-a părut 
sensibilă

Am tăcut atîtea 4ucruri în- 
tr-un interval de timp attt de 
scurt Incit am început 
gindesc dacă nu cumva 
xagerat. Am întîlnit-o 
prima dată pe Dorothy 
văduva 
mă bate 
și m-am 
dată pe
mării. Nu voi uita 
aceste clipe.

Doamna Haupt mi 
o femeie extrem de
și sinceră. A fost prima per
soană, exceptind familia, care 
m-a văzut după operație, 
putea spune că viața mea 
datorez rapidității cu care 
ceastă femeie a acceptat 
inima soțului ei să fie tran
splantată în corpul meu. 
Ne-am strîns mîinile fără să 
spunem vreun cuvînt, căci e- 
moția era prea mare. Gîndin- 
du-mă la încercările prin care 
a trecut am simțit o profundă 
afecțiune pentru ea și toto
dată dorința de a o proteja. 
Am vorbit despre operație și

și-a exprimat mulțumirea pen 
tru reușita ei. Sper în curînd 
s-o pot Intflni $1 pe doamna 
Muriel Haupt, mama lui Clive, 
dar va trebui să aștept pînă 
ce medicii îmi vor 
primesc mai multe

permite să 
vizite. Mi

nepoliticosse pare extrem de
să Ie spun oamenilor că tre
buie să fiu atent și să 
riscul de a fi infectat, dar 
tita vreme 
dîcamente 
trebuie să

Celălalt
într-adevăr

evit 
a- 

cît voi mai lua me- 
imuno-depresive, 

fiu circumspect. 
eveniment a fost 
prodigios. Poate

am :
o 1
o (
Nu 
de

plimbat cu mașina 
avut impresia că 
veche prietenă pe 
văzusem de multa 

i găsesc cuvinte 
expresive pentru 

pe care 
cu Et-

că pare exagerat acest epitet 
și totuși el descrie cu exacti
tate ceea ce a fost pentru mi
ne o experiență extraordina
ră. Pentru prima dată de patru 
luni m-am 
mea ;
regăsesc 
care nu 
vreme.
suficient
a descrie plimbarea 
am făcut-o împreună 
leen de-a lungul plajei. M-am 
întrebat chiar dacă în cei 58 
de ani ai mei m-am simlit 
vreodată atît de înviorat ca 
atunci. Am descoperit cu ui
mire ceea 
întîmplase 
vreme că 
voie aerul 
Mi-am
riți căci sîngele le aduce 
oxigenul de care au 
și cînd mă gîudesc 
puțin timp în urmă 
curgea. Poate este

ce nu mi se mai 
de foarte multă 

pot să respir în 
încărcat cu oxigen,

simțit plăminii întine- 
tot 

nevoie; 
că cu 
deabia 
efectul
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Noua șosea 
din Vulcan

Vulcanul se va îmbogăți cu 
o nouă șl frumoasă arteră de 
circulație, care în prima eta
pă va deservi cartierul de 
blocuri, iar In perspectivă va 
deven-i șoseaua principală de 
traversare a orașului.

Ea va Începe de la intra
rea în Vulcan-dinspre Petro
șeni și după traversarea unul 
pîrîu își va desfășura pangli
ca de asfalt între două șiruri 
de blocuri deosebit de fru
moase : 6 blocuri „D" avînd 
fiecare cite 8 etaje și 72 a- 
partamente pe latura nordică 
iar 3 blocuri „E" de 4 etaje 
și 2 blocuri „F* de 9 etaje pe 
latura sudică.

Sub conducerea maistrului 
Dobner Mihai a fost execu
tat podul de beton peste pî
rîu, iar acum se fac umplu
turi masive de pămînt pentru 
ridicarea nivelului terenului 
la cola prevăzută și a se pu
tea face racordul cu actuala 
șosea.

la sfîrșit de săptămînă
Teatrul de stat

Azi și mîine, la orele 19,30, Tea
trul de stat din Petroșeni va pre
zenta la sediu două spectacole cu 
piesa „Profesiunea doamnei War
ren" de G. B. Shaw.

Casa de cultura
Mîine ia ora 10, echipa de leatru 

a Școlii comerciale din Petroșeni 
prezintă la Casa de cultură din lo
calitate piesa „încotro". La aceeași 
oră, tn sala bibliotecii are loc o 
dimineață de basme pentru copil.

Pe stadioane
• HANDBAL.

— Etapa a III-a a returului cam
pionatului diviziei B, seria a Il-a, 
de handbal feminin, programează 
mîine, la ora 11, pe terenul de ta 
stadionul „Jiul" din Petroșeni în- 
tîlnirea dintre echipele Școala spor
tivă Petroșeni — C.S.M. Sibiu.

— Campionatul republican de ju
nioare, etapa de zonă, începută ieri

după-amiază pe terenul „Jiul" con
tinuă azi de la ora 16,30 și mîine 
de ta ora 9. Participă echipele s 
Voința Năsăud, Școala sportivă Tg. 
Jiu, Școala sportivă Timișoara șl 
Școala sportivă Rm. Vîlcea

• FOTBAL.
— Divizia A, etapa a V(I-a, ora 

16,30, stadionul Jiul Petroșeni : Jiul 
— A.S.A. Tg. Mureș.

— Divizia C, seria vest, tot eta
pa a Vlf-a, ora 11, stadion Minerul 
Lupenl: Minerul — Victoria Călan.

— Campionatul interjudețean, o- 
rele 11, etapa a V-a ; Minerul Vul
can — Minerul Aninoasa și Știința' 
Petroșeni — Parîngul I onea

• GIMNASTICA.

— Azi după-amiază, in sălile de 
sport ale Liceului Petroșeni șl 
I.M.P. se desfășoară etapa județeană 
a campionatului republican de ju
niori. Participă echipele reprezen
tative ale orașelor Hunedoara șl Pc- 
troșeni. întrecerile continuă dumi
nică dimineața.

ANCHETA NOASTRĂ

O întrebare în pragul sezonului călduros :

GĂSEȘTE CONSUMATORUL 
RĂCORITOARELE 
SOLICITATE ?

O dată cu sosirea anotimpului călduros, cetățeanul ple
cat la plimbare, ta meci, teatru sau la film dorește să po
tolească efectul razelor solare cu o citronadă, limonada sau 
un nectar de fructe. Cum se satisface această solicitare / 
Pentru a aila răspuns am întreprins o anchetă la cîteva 
unități de alimentație publică din Petroșeni șl la factori de 
răspundere de la T.A.P.L. șl I.O.I.I.. Petroșeni.

Prim.il interlocutor — tov. dolo
fan Constantin, directorul comercial 
al T.A.P.L. Petroșeni.

— Este un aspect ai activității 
noastre la care situația se prezintă 
bine. Cofetăriile și patiseriile dispun

VREMI»
Azi, la ora 8, temperatura 

maximă la Petroșeni a fost de 
plus 3 grade, iar la Paring de 
plus 4 grade, iu timp de mini
ma din cursul nopții a oscilat 
intre zero grade și, respectiv, 
plus 3 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 24 
DE ORE: Vremea va continua 
să se încălzească ușor. Cerul 
va fi mai mull senin. Vint mo
derai din sectorul sudic.

de limonadă fabricată la I.O.I.L., 
produs foarte solicitat de populație, 
citronadă, ape minerale, sucuri de 
struguri, pere și mere, nectar de 
piersici, vișine și caise. Pepst-cola, 
deosebit de căutată, ne furnizează 
I.I.S. „Munca" din Constanța pe 
baza unui contract stabilit la nive
lul județului. Din cele 266 000 sti
cle contractate pentru 1968 ne-au 
sosit 60 000. De asemenea. în bu
fete și restaurante se găsește în 
permanentă sifon si apă minerală, 
iar de curînd In aceste unități am 
pus tn vînzare suc și nectar.

O măsură recentă privind aprovi
zionarea unităților: am repartizat 
un camion nou pentru efectuarea, 
In exclusivitate, a transportului de 
răcoritoare.

Greutăți lntimpinăm doar la li
monadă. 1.0.1.L. nu reușește să res
pecte contractul (în primul trimes
tru ne-a livrat cu 283 litri mai pu
țin) motivînd cînd lipsa de sticle, 
cînd de arid carbonic. Un exemplu: 
la meciurile cu Rapid și Petrolul 
am dp.sfăcut doar 3 000 de sticle, 
față de 5 006 cit am fi putut des

face. Nici comenzile de sifon nu 
sînt respectate. Asigurarea cu sifon 
va fi rezolvată în bună parte prin 
montarea a 10 Instalații de fabricat 
sifon în principalele unități din mu
nicipiu.

— Care este cauza că n-a 
început să funcționeze încă 
nici un chioșc cu răcoritoare?

— Consiliul municipal ne-a obli
gat să folosim doar chioșcurile ti
pizate. încă din toamnă sîntem tn 
tratative cu întreprinderea „Electro- 
metal" din Timișoara dar dupJf 
două deplasări, mai multe telefoane 
și adrese nu am reușit să contrac
tăm încă cele 10 chioșcuri mobita 
deoarece nu li s-a omologat prețul.

★
Pentru a lămuri cauzele neonoră- 

rii integrale a contractelor către 
T.A.P.L. ne-am adresat tov. ing. Far- 
caș Emerlc, directorul I.O. I.L. Pe
troșeni.

— Adevărul este că doar două 
zile din luna martie ne-a lipsit 
bioxidul de carbon și siropul, ceea 
ce a influențat aprovizionarea cu. 
limonadă. In luna aprilie putem fa
brica mai mult de 5 000 de litri li
monadă ; efectivul secției sifonărie 
a fost mărit de la trei Ia șase lu
crători, s-au procurat alte 3 000 da 
sticle.

Anchetă realizată de
Franclsg VETRO

(Continuare în pag a 3-a) ;
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IHn curiozitățile 
progresului tehnic

Tun cu proiectile 
de pui și porumbei

Jn navigația aeriana s-au produs 
accidente datorită ciocnirii avioane
lor la diverse altitudini cu păsări, 
care nu respectă prioritatea aeria
nă, adeseori izbiturile spărgînd gea
murile avioanelor.

Recent, tehnicienii englezi de la 
Royal Aircraft de Ia Farnborough 
(Hampshire) au construit un tun gi
gant lung de 15 metri, funcționînd 
cu aer comprimat, utilizînd drept 
proiectile pui și porumbei vii, în greu
tate pînă la 1 700 gr. Păsările sînt 
proiectate cu o viteză de peste 1 100 
km/oră pe fuselaje șl parbrizele 
avioanelor. In timpul exploziei de 
pene șl carne, se fac observații șl 
înregistrări privind efectele Izbitu
rilor.

Un dispozitiv special permite mă
surarea eforturilor de izbire pentru 
a se dimensiona corespunzător re
zistența materialelor utilizate în con
strucția aeronavelor.

rea unor cuverturi* Robuste, mpu- 
trescibile și etanșe, nccîntărind decît 
325 grame, avînd caracteristici calo
rifice identice cu a unei cuverturi 
de lină de aceeași dimensiune, care 
cîntărește 3,350 kg.

Noua cuvertură este de 
nai călduroasă. Ea poate fi 
drept covor, ecran contra 
-au soarelui precum și ca 
• adar.

Este folosită de exploratori, vînă- 
•ori, pescari, alpiniști, schiori, speo- 
'ogi, caravane și chiar de automo- 
hiliști și simpli plimbăreți. In cazul 
unei fracturi, poale fi folosit drept 
fașă, deoarece împiedică răcirea păr
ții Tănite. Cuvertura 
nată dintr-un izolant 
folosită ca un bun de
în Franța, Suedia, Anglia etc.

zece ori 
utilizată 
vîntului 
reflector

este confecțio- 
termic, fiind 

consum curent

(După Science Et Vie, aprilie 
134).

Conf. univ. ing. dr. 
TRĂUȘANU C. DIMITRIE

Apă de mare potabilă
Satisfacerea consumului de apă 

potabilă pentru marile aglomerări 
urbane șl rurale în regiunile sece
toase din apropierea mărilor 
nelor va fi asigurată prin 
zarea apei de mare.

Fnergia termică rezultată 
rea< torii nucleari producători de e- 
nergie electrică, încălzește apa de 
mare pe care o distllă în apă pură 
fără 
trică 
MW 
oane

O
tra în funcțiune în 1970 în California, 
rostind 50 milioane de dolari. Ea 
va fi Instalată pe o platformă meta
lică de 17 hectare în largul Califor
niei. Costul unui metru cub de apă 
desalinizată va fl egal cu al unul 

cub de apă epurată în tnsta- 
obișnnite.

CALEIDOSCOP
Locuințele Dar de nuntă
devin
neîncăpăfoare

înălțimea medie a oamenilor creș
te. Această creștere s? constată 
mai bine la suedezi care au 
totdeauna printre cei mai înalți eu
ropeni. Intr-un viitor foarte apro
piat, 25 la sută dintre suedezi nu 
vor mai încape în paturile de mă
rimea actuală. Comisia de standar
dizare caută o soluție, propunînd in
troducerea de noi paturi standard de 
195 cm, 200 cm și 210 cm lungime.

Dar aceste paturi vor fi prea mari 
pentru camerele actuale. De aceea 
s-a solicitat și participarea Institu
tului de stat pentru construcții care 
examinează în prezent propunerile 
pentru dormitoare mai spațioase în 
care să încapă noile paturi.

cel
fost

Din vremuri străvechi, în Japonia se oferă (<■ 
dar de nuntă o ciupercă marină foarte frumoasă. 
Ea seamănă cu o vază de flori, are un schelet 
din ace cărămizii cu o muitime de orificii. A- 
proape totdeauna In ciupercă se află doi răcu- 
șori — un mascul și o iemeiâ. Aceștia pătrund 
In ciupercă pe clnd sini încă larve. In apa care 
trece prin ciupercă ei 
Puii de rac 
dat nu mai 
acolo toată

Japonezii
percă „kaârodiketsu", 
seamnă „crescuți împreună". Ea este 
simbolul vieții unite.

iși găsesc hrana necesară, 
dezvoltă și la un moment 
din ciupercă, fncit rămfn

cresc, se
pot ieși 

viața.
denumc'C ucetistă ciu- 

ceea ce In-

Monede grele

și ocea- 
desalinf-

Confruntare pe scara frumosului.

Pe insula Jap din arhipelagul 
iolinolnr în fața fiecărei case 
află niște pietre mari rotunde 
niște pietre de moara. Dar aceste 
pietre ciudate nu au nimic de a face 
cu morile. Ele îndeplinesc 
de... bani. Diametrul 
„bănuț" ajunge pînă 
greutatea Iui trece 
tonă.

Cînd un locuitor 
de plătit ceva „banii" 
ajutorul unor prăjini de bambus, 
ceste „monezi' < 
mai de bărbați, 
gojini împletite 
bus, cochilii de

funcția
unui asemenea 
la 2,5 m, 

uneori

al insulei 
sînt trași

sînt folosite însă nu- 
Femeile folosesc ro

din fire de bam- 
scoici etc.

400 DE MEDALII
La Bombay trăiește un polițist 

re în cei 33 de ani de serviciu a 
adunat 400 de modalii pentru actele 
curajoase săvîrșite — salvarea per
soanelor de la înec, stingerea incen
diilor, acțiuni împotriva fumătorilor 
de opiu, arestarea traficantilor 
stupefiante.

sărurf, O centrală atomo-elec- 
cu o putere instalată de 
poate produce zilnic 570 
litri de apă desalini/.ată, 

astfel de uzină urmează

metru 
lațiile

Un nou izolant
spațial

1 800 
mili-

a in- Mai marc daraua, dccît ocaua

inProgresele recente înregistrate 
tehnica spațială, au permis prodnce-

UMOR

Am un necaz. Să zic mersi 
că am numai unul ? Lasă că ăsta 
unul pe care-1 am, îmi ajunge. In- 
tr-o bună zi mi s-a defectat robi
netul care dădea drum liber șuvoiu
lui de apă rece la chiuveta din bu
cătărie. M-am uitat lung la el, l-am 
pipăit și sub privirile critice ale ne- 
veste-mi, In legătură cu „talentul" 
meu de instalator, am încercat să-l 
repar. Că n-am reușit, desigur că 
ați ghicit șl tot atlt de sigur e că 
vefi sări la mine că de ce n-am a- 
pelat la serviciile I.L.L.-ului. Să fim 
serioși. Eu aveam nevoie de o repa
rație urgentă, ori...

Am lăsat totul „baltă", am luat la 
mine q sumă „rotundă" din fondul 
alocat pentru reparații curente și 
am plecat cu „sorcova" pe la maga
zinele „Ferometal".

La primul magazin ce mi-a ieșit 
tn cale, am cerut simplu și aoncis.

— Vă rog un robinet pentru chiu
vetă

VInzătoarea a iacul o mină mirată 
și mi-a răspuns cu un „naavem" de 
parcă aș fi cerut... hîrtie igienică.

— Totuși, poate găsiți măcar unul.
— Nu este tovarășe! Eu de cînd

FOI LETO N

de mult ? 
zile.

alt magazin, am pri-

sînt la raionul ăsta n-am văzut așa 
ceva.

— Si sfntefi
— De două
— ...??
Incercfnd la

mit cam același răspuns de parcă 
s-ar fi vorbit intre ele vînzătoarele.

— Vă rog un robinet pentru chiu
vetă.

— Noi nu primim piese de schimb 
pentru robinete. Da luati o baterie 
completă, vă costă numai 108 lei.

— Bine, dar eu am nevoie numai 
de un singur robinet. Nici măcar o 
sie Iută de porțelan nu aveți ?

.......... lUiEtiFliBlHIMIH

Un bărbat și o femeie, a- 
mindoi în vîrstă, se căsătoresc.

EA: Ești fericit că te-ai în
surat cu mine ?

EL: Așa-s de fericit incit 
m-aș mai însura o dată.

★

EL intră încetișor, cu pan
tofii în mină să nu se trezeas
că soția și să-I certe că vine 
acasă tîrziu în noapte. Spre 
„ghinionul" lui soția 11 întîm- 
plnă in prag.

El: (încurcat)
— Am fost la club și-am ju

cat șah cu marele maestru Q.
EA: (iritată și necontrolată 

in ceea ce zice)
— Minți ! Uită-te in oglindă. 

Ești mtnjit cu ruj pe buze șl 
apoi....... marele maestru" de
care-mi spui e Ia mine sub 
pat I

★

In multe cazuri ginerii nu se 
au prea bine cu erele. U- 
nele din ele iși dovedesc „gin
gășia" chiar pe spatele gine
relui care-l mai timid șl supus. 
La un astfel de ginere îi vine, 
într-o zi, prietenul în vizită. 
In curte el văzu agățată la 
gftul ciinelui o medalie mare 
.și frumoasă.

— Ce înseamnă asta ?
— Decorație prietene.
— Cum ? Nu 

viața mea nici 
auzit de cîini 
pllcă-mi te rog.

— Nimic suspect ! El 
decorat pentru merite deose
bite.

— Ce-a făcut 1
— A mușcat-o pe soacră- 

mea I
Culese și publicate de 

C. DANII A

înțeleg 
măcar 

decorați.

1 In
n-am

Ex-

este

era să lac ? M-ani apucat și 
scris unchiului de la Bucu- 
la tanti la Constanta și dacă

— N-avem, dar vă putem servi cu 
stelufe pentru pom de iarnă. Luafl 
că nu o să vă pară rău.

Am plecat înciudat că n-am găsit 
nimic și de necaz și inimă albastră 
am „ciupii" din fondul pentru re
parații și-am tras... un I02 în plic, 
iar nimic. Nici măcar „mai trage o 
dală".

Ce 
i-am 
re ști,
nici ei nu mă servesc, pe mine, ne
potul lor, care în fiecare vară le 
fac cile o „bucurie" petrecindu-mi 
concediul la ei, atunci nu-mi rămine 
dccît să dau un anunț la „Mica pu
blicitate" : .Schimb apartament proas
păt zugrăvit cu vedere la „Aprozar" 
și „Carne" dar lipsă robinet la bu
cătărie, contra apartament, indiferent 
zugrăveala sau vedere, dar 
binel stare excepțională la 
rie.

A se adresa la : ,
Nicn

CABANA COST EȘTI. U nul din cele mai frumoase și mai frecventate tocuri turis* 
tice din județul nostru. pnto: N. Moldoveanu

Pietrele
ard“ (II)care

‘rol. P. MUNTEANU

Pro». I. POPOROGU

fapt 
in

cen- 
1868 
con
tur-

LransporU 
Abia în 

folosească 
cărbunelui

urme se mai 
și care I recea 

prin pasul Vil- 
Babii. Meri ser

Apariția și dezvoltarea noi
lor forțe de producție — cele 
capitaliste — au dus la creș
terea numărului de ateliere 
meșteșugărești și ca urmare la 
creșterea nevoilor de combus
tibil mai ieftin cu calități ca
lorice superioare și care să 
înlocuiască lemnul, dar in a- 
celași timp să asigure cererea 
pe o perioadă mai îndelunga
tă. Dezvoltarea transportului 
feroviar șî fluvial au dus de 
asemenea ia creșterea nevoilor 
de combustibil.

Aceste calități le îndeplinea 
cei mai bine cărbunele si spre 
el și-au îndreptat atenția pro
prietarii marilor societăți pe 
acțiuni care se dezvoltă în a- 
ceasiă perioadă. In jurul anu
lui 1840 încep in Valea Jiu
lui primele prospecțiuni penlru 
cunoașterea rezervelor de căr
bune. Ele au fost efectuate de 
către frații Hoffman și Carol 
Maderspach, proprietari de mi
ne din Rusca Montană. Tot ei 
sînt primii care exploatează și 
cărbunele de aici prin exploa
tări „la suprafață".

Concomitent exploatau căr
bune și mici antreprenori, 
vinzîndii-1 la diferiți meșteșu
gari localnici sau din Ottenia.

Proprielarii minelor din Rus
ca Montană cumpără mai mul-

CU TO- 
bucâfă-

POPA

tni-n^'uluh.u

Ca etalon al unei societăți evolua
te .figurează nu numai conceptul u- 
noT norme de morală, care se pot 
urmări pînă la începuturile gîndirii 
filozofice ale omenirii, ci și modul 
individual de aplicare a ceea 
considerăm a fi etic — conduita 
public. Aici intră și felul în care 
îmbrăcăm.

In discuțiile asupra veșmintelor
modei au fost invocate cele mai di
verse argumente morale, culturale,

ce
în
ne

ș»

JOCURI
DISTRACTIV E
Monovocalîcă. : O Raslăfat

criptografie (4,6,2,7)

IMT
Budescu BASARAB

Petroșeni

0 Dezlegările 
jocurilor apărute 
în rubrica din nr. 5745 (13 anrilie)

MONGVOCAUCA: A (careu) Orizontal: 1) 
Batal — Barat 2) Atacată — Asa 3) Babaca — 
Stan 4) — Acar — Satana 5) Rac - Bala — At 6) 
Tarată — At 7) S — Rana — Arat 8) AI — Da 
— Axă — A 9) Păcală — Amar 10) Amar — Na- 
tașa 11) Țap — Bădăran; Despre punct: (bi- 
verb): N-are dimensiuni; Monoverb: însumare; 
Arilmogrif artistic de la A la B: George Cal- 
boreanu.

— Funcție 2) Rîu In România — Spe
cialist In ureche 6) Ocup 1 — Goș 
pentru pescuit (reg.) 4) Țarină — 
Volum 5) Automat mobil — In 
glod 1 6) Popescu Dumitru — Noroi
7) Medicament ...nax, plantă erbacee 
cu flori gălbui 8) Nor întors — Gă
lăgie 9) Con fără vîrf! — Literă 
grecească — Idem, la pătrat 10) Pa
săre cîntătoare — Oltule, fără vo
cale !

VERTICAL: 1) Norod — Bucată de 
sare 2) Nu poate umbla — ...expres
8) Teșite! — Poruncesc 4) încoro
nat ! — Bir I 5) Construcție peste 
apă — Rîul Bug, fără apă 1 — Re
feritor Ia animale 6) Afluent al Ol
tului 7) Deschizătură mică — Uneal
tă pentru tăiat 8) Localitate în Spa
nia — încet 9) Gîrtiță — Oraș la 
mare 10) Cuget I — Ghemotoc.

A. SAIMAC

COLȚUL ÎNCEPĂTORULUI
Venind în întîmpinarea ce

rerii mai multor cititori dor
nici de a se iniția In enigmis-

tică, publicam, începînd cu ru
brica de față, cîteva explicații 
privind acest gen de probleme.

monoverb se înțelege jocul dis- 
reprezenta un cuvint prin litere

MONOVERBUL: Prin 
tractiv care constă în a 
combinate între ele (sau cu figuri), sensul acestuia reieșlnd 
din poziția sau înfățișarea literelor (figurilor) componente.

Pentru a dezlega un monoverb se face uz de anumite 
cuvinte de legătură (ca, pe, cu, la, în, unic, bi, par, impar, 
»ace, dă, e, este, des, fără, sub, între, peste, etc.). Dezlegă
torul trebuie să țină seama de cheia monoverbului, dală prin 
două numere, primul reprezenlind numărul de combinații, 
iar al doilea — numărul de litere al cuvîntului ce trebuie 
găsit. Iată cîteva exemple de cele mai simple monoverb?: 
1T cu cheia (4—5) ceea ce înseamnă CAIET (CA-I-E-T) sau 
CUTIE (CU-T-I-E); RT cu cheia (3—5) ceea ce înseamnă 
CARTE (CA-R-TE), CURTE (CU-R-TE); DCHS cu cheia (6—12) 
ceea ce înseamnă ÎNTREDESCHIS (INTRE-DE-S-C-H-IS). De 
menționat că nu este permis să rămină litere necombinate 
(fără ligamentație, fără legătură), fraza dezlegării să fie 
reală, corectă șl completă, iar cuvintele de legătură să se 
deducă din poziția, forma sau numărul literelor.

înlocuind cifrele 
ticala A—R veți 
stele de cinema, 
numele altor cunoscuți 
gizoii de film.

prin 
afla 
iar

litere pe ver- 
numele unei 

pe orizontale 
artiști și re-

Pop
Student

i. iuttu
— Pctroșeni

te terenuri miniere și conce
siuni de la proprietarii local
nici. In scurt timp cărbunele 
de aici începe să fie cunos
cut, fapt ce determină capita
lul comercial «ă-și îndreplj a- 
tenția cit mai mult spre Va
lea Jiului. Se formează mai 
multe asociații. Iar mai tîrziu 
și societăți, cu ‘--opul de a 
exploata pe scară industrială 
cărbune1?. Un comerciant din 
Crariova pe nume Cohn cum
pără mai muîte concesiuni mi
niere și dese hide mai tîrziu 
mina Victoria din T.irpeni. Tot 
acum se înființează societățile 
„Transilvania" și „Societatea 
de mine de cărbuni de la Jiu".

Legea minelor din Austro- 
l ngaria a silit pe micii pro
prietari de mine să se uneas
că și să iormeze societăți mat 
mari. Astfel în 1854 se for
mează Societatea de mine 
„Transilvania de vest". Minele 
acestei societăți au fost cum
părate în 1858 de către Socie
tatea anonimă de mine și fur
nale din Brasov.

Totuși industria larboniieră 
din Valea Jiului nu cunoaște 
o dezvoltare pe măsura posi
bilităților. datorită lipsei răilor 
de comunicație și greutăților 
întimpinate la transportul căr
bunelui*

Existau în această perioadă 
umai drumuri impracticabile 

ar cărbunele se 
mai mull cu caii. 
I860 începe să se 
pentru transportul
o șosea pe care puteau circula 
„(are ferecate". Șoseaua a- 
ceasta făcea legătura cu restul 
Transilvaniei prin Hațeq, Si- 
meria, alături de vechiul drum 
roman a cărui 
văd și astă2i 
peste Carpați 
can, Dealul 
Bani Mare.

Marile rezerve de cărbune 
determină și stalul austro-ua- 
gar să se intereseze mai în
deaproape de aceste bogății, 
dar primele teritorii Ie acapa
rează abia prin 1865 cu scopul 
de a mări valoarea Uzinelor 
de iier din Hunedoara ce i»-- 
mau să fie vindute.

Abia in 1867 Societatea bra 
șoveană de mine și furnale 
începe construirea liniei ferate 
Simeria — Petroșeni care, ur
ma să lege bazinul carbonifer 
al Văii Jiului de celelalte 
tre din Transilvania. In 
aceeași societate începe 
slruirea la Că’an a două 
nale înalte.

Anul 1868 marchează de 
și punerea bazelor unei
dustrii carbonifere în adevăra
tul înțeles al cuvîntului care 
va lua o mai mare dezvoltare 
după terminarea liniei ferate 
S’meria — Petroșeni în 18"7"

EVOLUȚIA
MODEI
artistice, sociale, politice și econo
mice. Soluția ideală găsită de cei mai 
competenți participanți la această 
eternă controversă » fost întotde tuna 
cam aceasta : să nu le iei dup» 
nimeni ci să alegi ce-ți stă mai bine 
și îți pune în valoare personalita
tea. In același timp însă, să nu ieși 
prea tare din comun și să păstrezi 
măsujia.

Scriitorul italian Baltazar Casti
glione descriind silueta eroului jde^l 
al Renașterii, în cartea sa „Curte
zanul" relata părerile curente ele 
umanist.il< r itaijeni : , Să nu cnntra- 
vină obiceiurilor și să nu se opună 
profesiunii purtătorului; veșmintele 
să-i fie pe placul fieettruia. cum îi 
stau mai bine"

Cu aceste 
înaintează doar 
în fiecare țară 
materie 
necontenit. Mereu aceeași a rămas 
doar problema de a integre estetica 
înfățișării individuale în colectivi
tate. Pentru că în ultima analiză toți 
psihologii, filozofii, moraliștii sau es
teticienii au trebuit să recunoască 
funcția socială a costumului, opera 
de artă decorativă cea mai ne
mijlocit legată d? om. Ea anunță 
prin formă și culoare, înainte de a 
înțelege cu cine avem dc-a face, ca
tegoria de oameni în care se înca
drează individul respectiv. In afara 
„anunțurilor oficiale" care sînt uni
formele militare, școlare sau ale di
feritelor funcții (taxatori, personal 
medical, ceferiști, etc.) cele neofi
ciale, al? haineloî civile, sînt tot 
atît de semnificative: de la anoni
matul absolut al măștii (purtată cu
rent pe stradă, la Veneția. în sec. 
XVIII) la pierderea voită în mulți
me pentru a nn atrage atenția (ți
nuta „incognito") și pînă la vede
tism sau frondă. Pentru a găsi totuși 
un îndreptar în confuzia modelor, 
Baltazar Castiglione sfătuia în lu
crarea citată : „Gîndiți-vă în ce fel 

stimați și alegeți-vă 
atrăgînd a- 
ar avea un

fi luat inevi- 
nebun. Dar și 
de „stimabil", 
s-au schimbat 
și spațiu. A 
cînd sportivul 

cînd muș-

om, dacă va arbora veșminte în ca
rouri multicolore va 
tabil drept bufon sau 
conținutul noțiunii 
ca și idealul estetic, 
considerabil în timp 
fost considerat frumos :
sobru al Greciei ontice, 
chetarul falnic ca un cocoș (cu păr 
lățos, cioc, pălărie cu pene otr.) și 
au fost socotite decente sau ohl’ga- 

cînd toga, cînd peruca pudra- 
D? ase* 
altern a- 
farrtezia 
vor răs-

considerații discuția 
cu un pas, deoarece 
și epocă gustul în 

vestimentară s-a schimbat 
Mereu aceeași

vreți să fiți 
costumul în ronserință", 
tenția că micită valoaie

tor ii
tă, cînd jobenul și barba, 
menea, femeile au preferat 
tiv sobrietatea clasică sau 
romantică. Toate generațiile
punde desiaur eternelor probleme ca 
si pînă acum : cei mai în v'r^tii de 
pe o poziție mai conservatoare, ti
neretul adoplînd cu îndrăzneală ino
vațiile. Interesant pentru discuțiile 
actuale este însă ca între inerentele 
opoziții 'dintre vechi și nou să se 
distingă adevăratele probleme Ce se 
< er rezolvate. (Intr-un articol viitcT, 
despre „Moda si annJimniirile").

Aurel FIOREA
scenograf, Teatrul „Valea Jiului'

5TIAȚI CA...
xistă

Pe fundul Oceanului Pacific e- 
aproximaliv 10 000 de vulcanL

Cu ajutorul unei explozii un 
de fizicieni sovietici în fruntegrup 

cu acad. A. D. Zaharov, a reușit să 
obțină un cîmp magnetic cu o in
tensitate de 25 milioane de gauss.
• in marile din emisfera nordică 

cad din atmosferă circa 50 000 tone 
de plumb, provenind din gazele de 
eșapament ale motoarelor cu com
bustie internă.

In ultimii zece ani, numărul 
apa ratelor telefonice în lume s-a du
blat. Mai există însă două locuri — 
insulele Butung și Maldive din Q- 
ceanul Pacific — care nu posedă în
că instalații telefonice.
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KSB STEAGUL ROȘU

Importante măsuri televiziune
privind perfectionarea SfMBATĂ 20 APRILIE

conducerii vieții sociale
în județul Hunedoara

17.30 Pteulru cei mici : 
Lumea copiilor.

18,00 Pentru noi, femeile !
18.30 Curs de limba spaniolă 

(lecția a 12-a).
19,00 Noile aventuri ale echi

pajului Val-Virtej. Expe
diție în Nord (1).

19.30 Telejurnalul de seară.
19,50

(Urmare din pag. 1)

ră-
cu

ce-

Localități componente și comune 
suburbane se propun și pentru ce
lelalte municipii și orașe. I a stabi
lirea acestora s-a avut în v.edere 
faptul că populația de aici are mul
tiple legături pe linie de produc
ție, de aprovizionare, de transport 
etc. cu municipiile și orașele apro
piate. Ele vor fi deci legate in mod 
direct și nemijlocit cu municipiile 
și orașele, fapt ce va înlesni rezol
varea operativă a problemelor ce le 
stau în față. In ce privește comunele 
suburbane propuse de Comisie, nu 
trebuie să înțelegem o contopire a 
acestora cu municipiile și orașele. 
Fiind localități suburbane, ele 
mîn comune de sine stătătoare, 
orqane proprii de conducere.

Propunerile privind delimitarea
lor 52 de comune au avut fn vede
re crearea unor unități administra
tive puternice din punct de vedere 
economic, cu o suprafață corespun
zătoare și cu o populație numeroa
să, capabile să dezvolte în viitor 
economia și cultura locală, să atra
gă șl să folosească mai bine resur
sele și forța de muncă. De aseme
nea, propunerile reflectă preocupă
rile și grija pentru asigurarea de
plinei eqalități în drepturi a tutu
ror cetățenilor, indiferent de națio
nalitate. îmbunătățirile propuse prin 
noile delimitări vor asigura o mai 
largă participare a oamenilor mun
cii la rezolvarea pe plan local a tre
burilor de stat și obștești. Ia întări
rea economico-organlzatorică a uni
tăților de producție, la mal buna 
gospodărire a tuturor localităților.

După cum se observă și în harta 
Județului publicată ieri, la stabilirea 
reședințelor -de comună, Comisia ju
dețeană a ținut seama ca acestea 
să fie amplasate, pe cil posibil, fn 
mijlocul teritoriului comunei, să aibă 
căi de comunicație lesnicioase cu 
satele aparținătoare, să dispună de 
condiții materiale corespunzătoare 
realizării la lin nivel superior a 
funcțiilor politice, economice și ad- 
minîslrative. Din cele 52 de reșe
dințe de comune propuse. marea 
majoritate îndeplinesc aceste crite
rii. iar altele au perspective de a le 
îndeplini intr-un viitor apropiat

îmbunătățirea organizării adminis
tra tiv-teritoriale, delimitarea munlci-

piilor, orașelor și comunelor jude
țului nostru, creează cadrul propice 
unei largi activități creatoare pentru 
toți cetățenii. Acesta este de fapt 
și sensul major al interesului deo
sebit cu care cetățenii din orașe și 
sate au primit propunerile Comisiei 
județene de partid și de stat, con
vinși ffind că aplicarea în practică 
a acestor propuneri va avea impli
cații profunde în întreaga viață so
cială, va crea premisele unei largi 
afirmări a potențialului creator al 
tuturor cetățenilor, sporind răspun
derea. competența și operativitatea 
organelor locale de partid și de sfat 
fn rezolvarea sarcinilor complexe ale 
construcției socialiste, pentru înfăp
tuirea cu succes a obiectivelor sta
bilite de Congresul al IX-!ea al 
partidului.

Propnnerile Comisiei județene de 
partid și de stat 
terii publice prin 
fapt constituie o 
modului profund 
stnt înfăptuite
ce ne stau fn față, reliefează grija 

permanentă a con- 
și statului 
măsurile ce 

cît

sînt supuse dezba- 
presa locală. Acest 
nouă expresie a 
democratic în care 

sarcinile complexe

deosebită și 
ducerii partidului 
nostru pentru ca 
se iau să reflecte cît mal 
complet interesele tuturor cetățeni
lor, să răspundă întocmai dorinței 
lor fierbinți de a ridica necontenit 
patria noastră socialistă pe culmi 
tot mal înalte ale civilizației.

20,00
21,00

21,15

22,05

22,45

Buletinul meteorologic. 
Publicitate.
Teie-encicLopedia.
Intîlnire cu...
astă seară, Elena Cernei. 
Film serial, Evadatul 
(ultimul episod).
Emisiune muzical-dislrac- 
tivă
Spectacol de păpuși. 
Numere de circ.
Parada vedetelor (Cliif 
Richard).

23,00 Telejurnalul de noapte.
23,15 Telesport.
23,30 Închiderea emisiunii.

FILME
DUMINICA 21 APRILIE

Republica: Cea mal
noapte ; PETRILA i 

negri mititei;
— Minerul :
contra

LO- 
Fan- 

Scotland-Yard; 
Prostănacul;

PETROȘENI — 7 Noiembrie: 
O lume nebună, nebună, nebu
nă ; 
lungă 
Zece 
nea 
tomas
ANINOASA : 
VULCAN: Căutați idolul; PA- 
ROȘENI: Zece negri mitiief; 
LUPENI — Muncitoresc: Sece
rișul roșu; Cultural : Răzbună
torii; URICANI: Castelanii.

Noul oraș Orșova
prinde contur

va
cu

SECVENJE CULTURALE
MEDALION

MUSTRAT HOOAȘ
120 de ani de la naștere

Prin anul nașterii (19 aprilie 1848, 
în Tecuci), Calistrat Hogaș — pe 
numele adevărat Dumitriu — aparți
ne perioadei marilor clasici. Prin 
debut, însă, el aparține epocii in
terbelice, cînd se și afirmă, impu- 
nîndu-se prin relațiile strînse cu 
cercul revistei „Viata romanească", 
condus de Garabet Ibrăileanu, auto
rul unui remarcabil portret al scrii
torului (în romanul „Adela") : „Era 
un excursionist vestit, un bărbat de 
vreo șaizeci de ani, dar superb de

In saia de spectacole a clubului 
din Lonea elevii Liceului din loca
litate au prezentat de curînd, in fața 
unui numeros public, un spectacol 
de estradă. S-au perindat prin fața 
spectatorilor tineri artiști amatori 
care au căutat. și-au reușit, prin 
simplitate și modestie, să capteze 
atenția auditoriului, să-i- creeze o 
stare de bună dispoziție. A fost un 
spectacol pregătii cn minuțiozitate 
de către profesori și elevi, care a 
scos în evidență posibilitățile inter
pretative ale elevilor, dorința lor de 
afirmare și bineînțeles.- talentul 
real al unora dintre interpreți.

Soliștii vocali de muzică ușoară, 
tn majoritate, au fost readuși la 
rampă pentru buna Interpretare a 
melodiilor alese. Astfel eleva Nistor

A
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Pe malul viitorului noii ce se 
forma la confluenta rîului Cerna 
Dunărea, o dată cu Iacul de acumu
lare al hidrocentralei „Porțile de 
Fler" prinde contur și noul oraș Or
șova. Intr-o primă etapă, aici se 
construiesc 47 do blocuri cu 5 șl Î0 
nivele. însumlnd
și peste 1 000 de case proprietate 
personală. De pe acum. 17 blocuri, 
cu peste 700 apartamente, și-au șl 
primit locatarii, urmînd ca pînă Ia 
sfîrșitul anului să fio date tn folo
sință încă 460 de apartamente.

(Agerpres)

1 840 apartamente

Etapa a VH-a a campionatului di
viziei A de fotbal a avut drept pro
log sferturile de finală ale „Cupei 
României", disputate miercuri pe 
patru stadioane din țara. Rezultatele 
strtnse înregistrate au încruntat 
frunțile unor antrenori care vor tre
bui să chibzuiască bine asupra e- 
fectiveJor pe care Ie yor trimite 
inline în lupta pe gazon.

Cele trei buvureștene calificate în 
semifinalele „cupei" vor evolua 
tnîine Tn Capitală. Rapid, rare a 
pierdut de mult trenul spre titlu, va 
Juca în compania echipei lui Viorel 
Mateianu și Nae Oaidă, autoarea 
eliminării din „rupă* a Stelei, deți
nătoarea trofeului pe anul trecut. Se 
anunță un meci echilibrat, victoria 
putînd reveni oricărei echipe sau 
nici uneia. S-ar putea ca partida să 
se termine ca și Tn tur. Ia egalitate. 
Atunci a fost I—1. A treia bucureș- 
teană calificată în semifinalele „cu
pei", Tn dauna formației C.F.R. Tî- 
mLsoara, este Dinamo. Mîine forma
ția Dinamo va fi oponenta Stelei, în 
derbiul etapei. Intilnlrile dintre cele 
două combatante au fost întotdeau
na de o bună factură tehnică, viu 
disputate, șl s-au încheiat cu scoruri 
strînse. O victorie a steliștilor le-ar

permite din nou rocada cu F.C. Ar- 
geș, în cazul că aceasta va capota 
la Bacău. Dacă însă va învinge Di
namo, ea va ajunge foarte aproape 
în spatele celor doi principali can
didați la șefie, F.C. Argeș și Steaua.

AVAHCHONICĂ 
FOTBALISTICA

Nu-I exclus ca Dinamo să-și la re
vanșa din
I—0 și, deci, să fugă după 
puri: ctșttgarea „cupei" și 
pionatulul. Argeșenii au o 
dificilă la Bacău, unde vor
cu siguranță, steagul, chiar 
miercuri băcăuanii n-au reușit doclt 
un 
de 
tia. 
tur
4—0. La Ploiești, învingătorii de la 
Cluj din etapa trecută abia îi aș
teaptă pe elevii Iul Cosmoc pentru 
a Ie plăti înfrîngerea cu 2—0 din

tur, cînd a pierdut
doi ie- 
a cam- 
misiune 
înclina, 

dacă

CU

1—1 cu Vagonul Arad în meciul 
„cupă", părăsind astfel compoti- 
Băcăuanil nu vor uita că în 
piteștenll au făcut scor cu el i

FEBRA CREAȚIEI
(Urmare din pag. 1)

te, de asemenea, refelele de Joasă 
alimentarea 

sînt montate 
cale ferată

tensiune, de iluminat, 
cu apă și canalizare, 
partial și rețelele de 
interioară — precum și alte lucrări 
care au termen de predare între 
30 iunie — 30 septembrie. Așadar, 
eu mai toate obiectivele in avans, 
ceea ce va permite predarea lor 
pînă-n 15 mai. E un bilanf meritoriu 
care grăiește despre destoinicia oa
menilor șantierului, despre victoriile 
lor zilnice asupra timpului și intem
periilor. $i printre cei mal vred
nici. șeful de șantier a ținut să-i

amintim pe dulgherii eehipei con
duse de Gyfirgy Qheorghe, zidarii 
Iui Vâduva Ion, fierarii lui Susan 
Petru, montorii Jul Nicolaescu Mi
ron, betonișlii lui Roșculescu Du
mitru, pe maiștrii lstok Bela și Taș- 
edu loan. Zeci de oameni cu profe
sii și vîrsle diferite dar unifi de un 
sentiment robust și comun: dorința 
de a preda la termen obiectivele 
care condiționează deschiderea cit 
mai devreme a noii mine.

L-am avut ca interlocutor și pe 
maistrul lstok Bela. Subiectul dis
cuției : perspectiva realizării unuia 
din obiectivele cele mai importante 
ale șantierului: glisarea turnului

principal. Fundat ia turnului 
turnată; a fost montată și 
de extracție peniru săpare, 
glisarea e tn înlirziere din 

a eo-

sănătate și veselie, tăiat în propor
ții ciclopice, cu o față de satir bă- 
trîn încadrată într-o 
rară, găurită de 
zi, pătrunzători, 
tenit singuri, cu 
carului".

Profesorul de 
prieten cu I. L. Caragiale (prin 1880, 
revizor școlar la Suceava si Piatra 
Neamț), devine „amicul nestrămutat 
al munților" ale căror frumuseți le 
notează în lucrările „Amintiri din o

barbă gălbuie, 
doi ochi mici, ver- 
care rîdeau necon- 
o pălărie cit roata

la Piiatra Neamț.

„ESTRAIM*
Marcela cu „Nici-o lacrimă", eleva 
Pop Eva cil „E primăvară", eleva 
Pălrășcoiti M. cn „Tinerețe" și în 
special elevul Crișan Petru (ce pă
cat însă că-i prea puțin modest) cu 
„Mai tare ca marmura" si „Inimă 
nebuna", au cules aplauze pe care 
le-au meritat cu prisosință.

Mult gustate de public au fost și 
momentele vesele, cupletele umoris
tice prezentate de elevele Țîrlea și 
Cfnceanu, al căror umor propriu a 
avut mult efect.

Nu trebuie omisă nici formația or
chestrală care ,.s-a auzit" bine șf 
care a însoțit aproape toate nume
rele spectacolului precum nici cele

tur. Și nu ne îndoim că vor reuși. 
Ochiul clarvăzător al lui Oană a 
repus echipa „găzarilor” pe picioare 
sigure. La Cluj se întilnosc două 
echipe care în ultima vreme dau 
tot mai mari dureri de cap specta
torilor. Nici controversatul Teașcă, 
nici Gil Mărdărescu n-au" găsit an
tidotul ieșirii din impas. Credem, 
totuși, în steaua studenților de pe 
Someș. Se cam apropie 
examene... Steagul roșu 
nu se îndură să paseze 
Sie, ale cărei raze duc
baraj, primește acasă replica textl- 
llștilor din Arad. 
Tîmpa le poate 
danilor, cu toată 
iui Gornea.

O altă echipă 
fuge (vorba unul 
dlo) spre... baraj
Mureș. Echipa lui Tibi Bone și Ion

sesiunea de 
Brașov, care 
lanterna ro- 
inevitabil la

Aerul tare de sub 
fi defavorabil ară- 
opoziția simpaticii-

care fuge, fuge, 
crainic de la ra- 

este A.S.A. Tg.

Voinescu a luat un start promițător 
și a terminat turul pe locul 8 cu 
18 puncte. Dar dacă, în tur, în 13 
meciuri a făcut tot atîlea puncte, în 
retur, în 6 meciuri nu a acumulat 
decît 8 puncte. Mîine mureșenii e- 
voluează la Petroșeni, pe stadionul 
„Jiul" (cînd unii oameni n-au ce 
face vorbesc despre... suspendarea 
terenului!). La Tg. Mureș, în tur, 
ratarea unui penalti de către Pavlo- 
vicl a avantajat echipa noastră care 
a adus un punct prețios. Aici, la 
noi acasă, victoria nu va Iribui șl 
nu va putea să ne scape.’ Libardi va 
ști să-și conducă colegii pe teren, 
Stoker va avea grijă să-și depose
deze prompt adversarii, iar Zamfir 
va fi același apărător de nădejde al 
porții. Nu trebuie să subestimăm 
însă nici un moment valoarea ad
versarului. Echipa din Tg. Mureș 
numără în rîndurile sale jucători 
experimentați (Racsi, Pavlovici, Bai), 
bine dotați fizicește, cu o bună teh
nică de joc și temuti șuteuri (Dumi
trii! 111 Lungu, Mureșan).

Revelația etapei trecute din seria 
vest, divizia C, Minerul Lupeni, în
vingătoare cu (I—0 a Mureșului De
va la aceasta acasă, joaca mîine la 
Lupeni cu Victoria Călan. Forma 
bună din ultima vreme a localnici
lor va face ca victoria să nu fie de 
partea... Victoriei.

D. GHEONEA

Pronosticul nostru
PENTRU CONCURSUL PRONO-SPORT nr 16 din 21 aprilie 1968

1. Steaua
2. Progresul

3. U. Cluj
4. Dinamo Bacău 

Jiul
6. Steagul roșu

Petrolul

5.

călătorie" și „In munții Neamțului", 
reunfte în vohim sub titlul comun 
„Pe drumuri de munte". Memorialul 
lui Hogaș, adevărată odisee cîongiii- 
jotească, era însdțit de o prefață 
care prozatorul afirma intenția 
a „îmbrînci literatura călătoriilor 
pe drumul obiectiv, 
proape geografic, pe 
tiv", dîndu-i o nouă 
risirea unei călătorii 
mortalul lui Hogaș 
plari 
dioș 
tr-o 
nică
gigantizarea, 
pînă la fabulos.

Scrierile de dupî memorial sînt 
mai ales amintiri : Crrmnu Ioniță
Hristanti". „Gh. Panii", ..Dn veacul 
trecut". „Coana Marieia", .Părintele 
Iovinadie", și „Ia Pîngărali".

PROGRAMUL I:

în 
de 
de 
a-didactic și 

drumul subiec- 
strălucire. Islo- 
‘ără tintă me- 
fixează întîm-

și oameni într-'.n peisaj gran- 
sau evocă peisaje, redale în- 
viziune personală, a cărei teb- 
e«te amplificarea proporțiilor, 

transfigurarea realului

Prof. Iron im W NIEANU

LA ÎOVEA
trei grupuri 
tea în ritm 
schake au prezentat cu eșarfe, min
gi și cercuri trei numere valoroase 
de gimnastică artistică.

Sincere felicitări pe această cale 
colectivului de artiști amatori, pro
fesorilor Stoica Cornelia, Pop Iulia 
Marica Maria peniru reușita specta
colului. Și, alaiuri de felicitări, ne 
exprimăm convinqerea că Ia concur
sul cultural-artistic pentru elevi, 
care va avea loc la 28 auriile, ele
vii lor vor ocupa un loc de frunte.

de miri balerine. Aces- 
de vals, medison si

Vasile MOLODEȚ
Petroșeni

A început competiția

Crosul
tineretului

Am la T.CJM.M. 
m-a părăsit aici, 
dealurile Dîljei, și 
șef, care mă
scripte — ar zice, dacă ar a-

un șef care 
undeva pe 

un corttabil
caută prin...

vea grai, remorca ce se vede 
în clișeu.

CInd va fi repusă în drep
turi remorca cu pricina ? Adi
că să circule, să fie utilă șan- 
lierelor T.C.M.M. I

pufului 
a lost 
mașina 
T otuși,
cauza primirii cu întirziere 
fra/ului. In prezent se montează co- 
frajul uimind să înceapă turnarea. 
Maistrul lstok care a condus glisa
rea turnului pufului sud Aninoasa 
ne-a dat următoarele asigurări;

— Turnul de la Aninoasa a fost 
glisat îrr 26 zile, adică cu o viteză 
de 2,20 metri pe zi. Cel puf in ace
lași ritm vrem să-l atingem și aici. 
Adică, dacă începem în 25 aprilie, 
în 15 iunie turnul va fi ridicat, iar 
pînă la cota 24, unde se montează 
mofetele și aparatajul pent ni săpare 
vom alunge la 15 mai...

La despărțire, oamenii șantierului 
ne-au exprimai si cileva nemulțu
miri :

Lucrările actuale le vom putea 
termina cu două luni mai devreme. 
Aceasta înseamnă că principalele 
obiective pe acest an le vom preda 
pînă la sfîrșitul lunii octombrie, 
ne-a spus șeful șantierului. In acest 
timp, însă, putem ataca și cîteva o- 
biectlve noi, respectiv, fundațiile 
pentru grupul social-administ rativ 
și pufuf 2, precum și calea ferată 
în continuare. Ceea ce ne-mpiedi- 
cd: lipsa de documentație.

Pe șantierul Livez.eni domină un 
dinamism trepidant. Constructorii 
sînt holărifi să predea înainte de 
vreme ștafeta minerilor spre a se 
începe lucrările subterane. E o ho- 
tărtre nobilă, demnă de făuritorii 
noii mine. Deci, să se asigure cimp 
liber materializării hotărfrii lor I

— •
LOTO

19La tragerea L®TO din ziua de 
aprilie 1968 au fost extrase din urnă 
următoarele numere :

40, 46, 39, 34, 79, 18
48, 61, 67, 73, 20, 63

Fond de premii: 1 006 747 lei.

7.
8. C.F.R. Pașcani
9. Chimia Rm. VîTrea

10. A.S. Cnglr
tî. Politehnica Timișoara
12. C.F.R. Arad
13. Metalul Hunedoara

— Dinamo București
— Rapid
— Farul
— F.C. Argeș
— A.S.A. Tg. Mureș
— U.T.A.
— U. Craiova
— Politehnica Galați
— Ceahlăul P. Neamț
— Vagonul Arad
— Crișul Oradea
— C.F.R. Timișoara
— Gaz metan Mediaș

ss

6ăseste consumatorul
9

răcoritoarele solicitate ?
(Urmare din pag l)
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Organizat in școli generale, pro
fesionale și licee, in institutele de 

i invăfămint superior, in întreprinderi 
, și instituții, „Crosul tinerelului", ce 
\ se deslășoară fn aceste zile in în

treaga fără, are menirea de a at.rruic 
un număr cil mai mare de tineri la 

i practicarea atletismului.
„Crosul tineretului" ^e orqanizea^- 

ză pe două categorii de vîrstă : 
15—19 ani fjuniori — junioare), pes
te 19 ani 
desfășoară in patru etape: etapa 1 
(pe școală, 
superior, 
ele.); etana a H-a

; etapa a IH-a (pe județ) și etapa 
IV-a (pe fără). La etapa a 
califică primii 10 clasafi Ia etapa 1.

’ pe grupe de vîrstă, iar la etapele a 
IlI-a și a IV-a se califică primii 3 
clasafi la etonele anterioare, de a- 
semenca, pe categorii de virstă.

La toate etapele, organizatorii pot 
\ acorda primilor trei clasați premii 
| fn bani, care cresc pe măsura î-na- 

intării în etape.
fn finala pe fără, F.R.A., acordă 

cîștigălorilor fiecărei categorii de 
! virstă cile o cupă.

Nu au dreptul de participare la 
„Crosul tineretului" sportivi care 

\ au o clasificare sportivă ia una 
din probele atletice de semiiond, 
fond sau mars.

Zilele acestea, în întreaga tară a 
început etapa I a „Crosului tinere
tului". La Institutul de mine din 
Petroșeni au fost angrenați in între
cere peste 130 de student! și stu- 

, denie, lată-i pe primii 10 clasafi în 
ordinea locurilor obținute :
Fete : Butuza Rodica, Aspra Maria
na, Vitan Cataliza, Pulyer Elisabeta, 
Popa Iuliana, Diuconescu Constanța, 

I Ursu Laura,
Voicfiifa Victoria,
Băieți : Stanca N.. Dnțalin 
tr'escu M., Goșa G., Pușcașii 

I trean V., Păștină V.,
Molnar A., Anqhcl P.

(seniori-senioare) și se

institut de învălămint 
ini re prinde re, instil uf ie

(pe localitate ;
a

II-a se

Marinescu
Cîrpu

V iorica, 
Măria.

V„ Pe- 
V., Pe-

Rovenfa L.,

V. 7. AR TULEA a

6,00—8,00 Muzică și aciua?- 
lități; 8,00 La microfon, melo
dia preferată; 9,00 Radiomaga- 
zinul ascultătoarelor; 9,30 Va
rietăți muzicale; 9,50 Transmi
tem pentru sate; 10,40 Emisiu
ne de folclor; 11,00 Buletin de 
știri; 11,07 Formațiile Cornel 
Popescu și Bobby Byrne; 11,30 
Melodii interpretate de solis
tul elvețian Jo Roland; 12,00 
De toate pentru toți; 13,00 Es
trada duminicală; 14,00 Radio
jurnal. Buletin meteorologic» 
14,10 Pianistul Arthur Rubin
stein interpretează mazurci de 
Frederic Chopin; 14,30 Cîntă 
orchestra de muzică populară 
a Rad io televizau nit Soliști r
Dan Moisescu și Traian Lăscuț 
Făgărășanti; 15,00 Muzică u- 
șoară interpretată de Jackie 
de Shannon și, Aurelian An- 
dreescu; 1.5,30 Selecțiuni din 
operetele Iui Lopez; 15,50 Val
suri de Strauss; 16,15 Sport șl 
muzică; 19;00 Intîlnire cu me
lodia populară și interpretul 
preferat; 19,30 Muzică ușoară 
de Ion Vasilescu; 20,00 Radio
jurnal. Sport; 20,10 Melodii 
populare; 28ț20 Teatru scurt 
Premieră „împrăștiind veștile*4 
de Lady Gregory; 21,00 „Mu
gurel de rin tec românesc" — 
muzică ușoară; 22,00 Badfojuf* 
nai. Sport. Buletin meteorolo
gic; 22;20 Noi înregistrări de 
muzică ușoară aie orchestrei 
de estradă a Radio tele viziunii» 
22,30 Moment poetic; 22,40 Cîn
tă Mireille Mathieu și Con
stantin Drăghici; 23>00 Carna
valul ritmurilor; 24^00 Buletin 
de știriv 0,05—5;00 Estrada 
turnă. Bulerine de știri și 
teo-rutiere Ia orele 1,00; 
și 4,00.

PROGRAMUL II:

noc- 
me-
2,00

6,00 Muzică populară de pe 
întinsul patriei; 6,30 Buletin 
de știr:; 6,35 Piese interpre
tate de fanfară; 7,00 Melodii 
populare; 7,20 Muzică ri n n- 
perete; 7,30‘ „Spre cabenâ" — 
muzică ușoară; 7,45 Buletin de 
știri; 7,50 Buletin meteo-rutier» 
7 54 Jocuri populare; 8,00 
Teatru radiofonic pentru copii: 
,,Barbu Delavrancea"; 9;13 Cin- 
tec, joc și voie bună; 9,30 
Buletin* de știri; 9,33: Muzică 
ușoară interpretată de Zafir 
Hadjimonov; 9i45 Pagini alese 
în execuția corului ri<- copii 
al R-adiofoleviziirniiț 10.00 Ca
leidoscop muzical; Î0.30 Mu
zică ușoară interpretată de 
formația Sincron; 10,45 A 7-a 
artă; 11,00 Concertul capodo
perelor; 12,30 Melodii populare 
cu Florea Netcu și Toni lor- 
dache; 12.45 Cîntă Don Backy 
șî formația vocală 
13,00 Radiojurnal, 
teorologic; 13,10 
prî-nz; 14,00 Arii
opere; 14,10 Soliști și orches
tre de muzică ușoară : Marieta 
Bătrînu, Louis Aquille și or
chestrele Valentiu Grigorescu 
și Quincy Jones; 14,30 Unda 
veselă; 15,00 Mică suită de 
dansuri populare de Sabin Dră- 
goi; 15,10 Concurs cu publici 
Hemingway; 15,40 Partituri 
semnate de Radu Șerban șt 
Elly Roman; 16,00 Buletin de 
știri; 16,30 La microfon, Anda 
Călugăreanu și Marcel Amont» 
16,50 „La horă-n sat" 
tece și 
Mihai 
Revista 
Buletin
Gloria Lasso șl Gică Petrescu ; 
19,30 Piese alese din fonoteca 
noastră de folclor; 20,28
Muzică de dans; 21,00 Radio
jurnal; 21,10 Din nou muzică 
di dans; 21,40 Album de ro- 
munte. Cîntă. Ioana Radu șl 
George Niculesc.il; 2200 Me
tronom '68; 23,00 Radiojurnal» 
23,07 Din concertele 
ției mondiale de la 
1967"; 24,00 Melodii 
(reluare); 0,55—1,00
de știri. Buletin meteo-rulier.

I. Fuqqiaskiț 
Bu leti n me- 
Coneert d® 
celebre din

cîn-
jacuri; 17,15 Recitai 

Constantinescu; 
literară radio;
de știri ; 19,05 Cîntă

17,30
19,00

„Expozi- 
Montreal 
magazin 
Buletin

T. R. C. H. Grupul 
șantiere construcții

2
la 

s-a
La fel se prezintă situația 

sifon. Noi am fabricat atît cît 
solicitat. De asemenea, s-a trecut la 
repararea a 900 sticle pentru sifon 
Șt

și 
ni

alte 500 an fost comandate.
— Dar contractul privind 

livrarea, începînd din luna 
mai a gheței se va respecta ?

— Fabrica de gheață se află în 
revizie. A început să funcționeze, 
deocamdată, pc un singuT schimb, 
începînd din 10 aprilie. Singura pro
blemă care se ridică : cu toate in
sistențele 
a l.R.E.H. 
părătorul

noastre, secția de rețele 
nu nc-a reparat încă se- 

acrian.

★
cîteva unități din Petro-Vizitînd

șenl ne-am convins că aproviziona
rea cu răcoritoare satisface în bună 
măsură cerințele, pretențiile consu
matorilor.

Cofetăria „Carmen". Vînzătoarea 
Ardeleanu Ana ne informează că 
unitatea dispune în permanență de 
răcoritoare, în cantități și sortimen
te corespunzătoare. Răspunsuri ase
mănătoare am primit la cofetăria 
„Carpați", de la gestionara Codreș 
Niculina, la patiseria „Minerul" șl 
bufetul „Parîngul".

Gestionara cofetăriei „Libertalea", 
Chiceag Estera, ne-a spus că din 
unitatea pe care o conduce, lip
sesc uneori doar răcoritoare tip

LA CARE AM A- 
ANCHETE1 ÎNTRE- 
preocupare, Interes 
consumatorilor o 

răcoritoare (nu mal

LO. l.L. De asemenea, în prezent 
dispune numai de un singur sorti
ment de suc: de mere.

CONCLUZIA 
JUNS IN URMA 
PRINSE : există 
pentru a oferi 
gamă variată de
puțin de 11 sortimente) în condiții 
calitative corespunzătoare. Conside
răm însă, că este necesar să stea 
în atenția celor răspunzători de 
asigurarea unităților cu răcoritoare 
următoarele :

$ îmbunătățirea deservirii 
în așa fel ca cetățeanul să nu 
piardă, stînd Ia- rind, 20—30 
de minute pentru a intra fn 
posesia unui pahar cn licoare 
rece.

Efectuarea unor controa
le periodice de către factorii 
competenți de la T.A.P.L. pen
tru a verifica modul cum sînt 
aprovizionate cu răcoritoare 
unitățile periferice.

• Atelierul pentru reparat 
utilaj comercial să dea dova
dă de mai multă operativitate 
In efectuarea lucrărilor de în- 
Irețincre a instalațiilor frigori
fice.

® Urgentarea procurării 
chioșcurilor mobile.

Petroșeni
sfr. Republicii nr. 88, ieleJon 1720

ANGAJEAZA:
zidari
dulgheri
fie 'ari-befomșfi

— muncitori necalificafî pen
tru calificarea ia locui de muncă în 
meseria de zidar și dulgher.

Se asigură cazare gratuită și masă contra cost. Munci
torii flotanți beneficiază de o indemnizație de șantier de Iei 
8 calificați și lei 4 necalificați pe zi conform H.C.M. 1053/1959.

Angajarea se face pentru localitățile Petrila, Petroșeni, 
Vulcan și Lupeni.

■

Niculesc.il
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încheierea lucrărilor
Conferinței pe țară 

a Uniunii Artiștilor Plastici
(Urmate din pag. t)

Conferință pe țară a Uniunii Ar
tiștilor Plastici.

★

. In prima sa ședință, Comitetul de 
conducere al Uniunii Artiștilor Plas
tici a ales Biroul Uniunii în urmă
toarea componență: președinte de 
onoare — acad. Ion Jalea; preșe

dinte — Brăduț Covaliu; vicepre
ședinți — Vida Geza, Ovidiu Mai- 
tec și Ion Frunzetti; secretari 
— Virgil Almășanu, Marcel Chir- 
noagă și Patriciu Mateescu; mem
bri — Corneliu Baba, Zoltan Co- 
vacs, Alexandru Ciucurencu, Ion 
Irimescu, Anatol Mîndrescu, Ion 
Pacea, Ion Vlasiu, Napoleon Zam
fir, Mimi Podeanu și Paul Bort- 
novschl.

(Agerpres).
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LUCRĂRILE COMISIEI ECONOMICE 
A 0. N. U. PENTRU EUROPA

Cronica evenimentelor 
internaționale

Președintele Republicii Somalia 
și-a Încheiat vizita 

în țara noastră
Vineri dimineața s-au încheiat 

convorbirile oiiciale între președin
tele Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu și președintele Republi
cii Somalia, dr. Abdirashid Aii Sher- 
marke.

Au participat președintele Consi
liului de Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer, persoane oficiale române 
și somaleze.

După discuții sincere și prietenești 
privind dezvoltarea relațiilor bila
terale și principalele probleme in
ternaționale ce interesează cele 
două țări, părțile au convenit să se 
dea publicității un comunicat co
mun.

In dimineața aceleiași zile, s-au 
semnat Ia Ministerul Comerțului 
Exterior un acord comercial anual, 
privind schimbul de mărfuri între 
România și Somalia, precum și un 
protocol privind dezvoltarea colabo
rării tehnico-economice în domeniul 
minier, petrolier șl foraj.

Potrivit acordului comercial, Ro
mânia va furniza mașini, utilaje, 
produse chimice, medicamente, con
fecții și diferite bunuri de consum, 
tar Somalia va livra piei, diverse 
conserve, făină de pește și alte bu
nuri de consum.

Acordul și protocolul au fost 
semnate de Gheorghe Cioară, mi
nistrul comerțului exterior și de 
Mohamed All Daar, ministrul indus
triei șl comerțului, și respectiv de 
'Abdiiiahl Glreh Dualeh, ministrul 
de finanțe.

La ora 11,30, președintele Repu
blicii Somalia, dr. Abdirashid Aii 
Shermarke șl soția, împreună cu 
președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu șl soția au sosit 
la aeroportul Băneasa, de unde oas
peții somalezi, încheindu-și vizita, au 
părăsit țara noastră.

Președintele Somaliei a fost înso
țit în această vizită de Abdiiiahl 
Glreh Dualeh, ministrul de finanțe, 
Mohamed Aii Daar, ministrul in
dustriei și comerțului, Ismail Dualeh 
Warsama, ministrul resurselor na

ționale, Ahtned Hajl Dualeh', amba
sadorul Somaliei le Gairo, dr, Nico- 
lino Mohamed, șeful de cabinet al 
președintelui Republicii, Ahmed Bo- 
tan Dakar, director general în Mi
nisterul Planificării, dr. Sherif Mo
hamed Eidarus, directorul protoco
lului din Ministerul Afacerilor Ex
terne.

La aeroport, împodobit cu drape
lele de stat ale celor două țări, erau 
prezenți, pentru a-1 saluta pe oas
pete, președintele Consiliului de 
Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, cu 
soția. Ștefan Peterfi, vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, Constantin 
Stătescu, secretarul Consiliului de 
Stat, Dumitru Popa, primarul ge
neral al municipiului București, 
George Macovescu, prim-adjunct al 
ministrului afacerilor externe, mem
bri ai Consiliului de Stat și ai gu
vernului, conducători ai unor insti
tuții centrale, generali și ofițeri su
periori, ziariști români și corespon
denți ai presei străine, numeroși 
oameni ai muncii din Capitală.

Erau de față șefi ai misiunilor di
plomatice acreditați la București șl 
alți membri al corpului diplomatic.

Comandantul gărzii de onoare a 
prezentat raportul. Fanfara a intonat 
imnurile de stat ale celor două țări. 
In semn de salut au răsunat 21 sal
ve de artilerie.

Cei doi președinți au trecut în re
vistă garda de onoare.

Oaspetele și-a luat rămas bun de 
Ia persoanele oficiale române și de 
Ia membrii corpului diplomatic. Ti
nere au oferit buchete de flori.

Președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, și președintele 
Consiliului de Miniștri, Ion Gheor
ghe Maurer, au salutat cu căldură 
pe președintele Republicii Somalia, 
urîndu-i drum bun.

In aplauzele celor prezenți, nava 
aeriană, escortată deasupra terito
riului românesc de avioane ale for
țelor noastre armate, și-a luat zbo
rul.

(Agerpres)

HANOI. — Agenția VNA trans
mite că aviația americană continuă 
să efectueze raiduri deasupra unor 
regiuni dens populate din R.D. Vi
etnam. In zilele de 15, 16, 17 și 18 
aprilie, avioane americane au bom
bardat localități din provinciile 
Nghe An, Ha Tinh, Quang Binh și 
altele. Apărarea antiaeriană a R.D. 
Vietnam a doborît, în aceste zile, 6 
avioane americane și au fost cap
turați cîțiva piloți americani. Bate
riile de coastă din provincia Vinii 
Linh au deschis focul asupra unui 
crucișător american, la bordul că
ruia s-a declanșat un puternic In
cendiu.

Puternice lupte 
in Vietnamul de sud

SAIGON. — Agenția U.P.I. rela
tează că joi la aproximativ 40 ki
lometri nord de Saigon au avut loc 
lupte puternice între trupele ameri
cane și patriot! sud-vietnamezi. In 
sprijinul primei divizii de infanterie 
americană, angajată în această luptă, 
au venit unități de elicoptere și ale 
aviației tactice americane, artileria 
și nave militare. Ciocniri violente au 
avut loc, de asemenea, între unități 
ale patrioților sud-vietnamezi șl cea 
de-a 199-a brigadă de Infanterie a- 
merlcană.

La nord de orașul Hue continuă de 
două zile luptele între divizia 101 
aeropurtată americană și unități ale 
F.N.E.

NOILE INDICATIVE ALE 
NUMERELOR DE INMATRL
CULARE A VEHICULELOR

In urma reorganizării teritorlal- 
administrative, indicativele numere
lor de înmatriculare a vehiculelor, 
în funcție de denumirea județelor, 
vor fi următoarele: județul Alba — 
AH; județul Arad — AR; județul 
Argeș — AG; județul Bacău — BC; 
Județul Bihor — BH; județul Bis
trița Năsăud BN; județul Boto
șani BT; județul Brașov — BV; 
Județul Brăila — BR; județul Buzău
— BZ; județul Caraș-Severin — CS; 
Județul .Cluj — CJ; județul Con
stanța — CT: județul Covasna — 
CV; județul Dîmbovița — DB; ju
dețul Dolj — DJ; județul Galați — 
GL; județul Gorj — GJ; județul Har
ghita — HR; județul Hunedoara — 
HD; județul Ialomița — IL; județul 
Iași — IS; județul Ilfov — IF; jude
țul Maramureș — MM; județul Me
hedinți — MH; județul Mureș
— MS; județul Neamț — NT; jude
țul Olt — OT; județul Prahova — 
PH; județul Satu Mare — SM; ju

dețul Sălaj — SJ; județul Sibiu — 
SB; județul Suceava — SV; județul 
Teleorman — TR; județul Timiș — 
TM; județul Tulcea — TL; județul 
Vaslui — VS; județul Vîlcea — VL; 
județul Vrancoa — VN; municipiul 
București — B.

Corespunzător acestor denumiri, 
in unele județe vor fi schimbate 
atît indicativele, cît și numerele de 
ordine ale vehiculelor, în altele nu
mai indicativele, iar în cîteva pre
cum și în municipiul București nu 
se va face nici o modificare.

Autovehiculele vor fi reînmatrlcu- 
late la formațiunea de circulație a 
inspectoratului miliției județului. 
Certificatele de înmatriculare vor fi 
eliberate numai după confecționa
rea tăblițelor respective, vechile cer
tificate fiind retrase.

întreaga acțiune care a început, 
urmează a fi încheiată în termen de 
aproximativ trei luni.

(Agerpres)

I. R. E, H. DEVA
SECȚIA REȚELE

PETROȘOI

Anunță abotiații de energie electrică din orașul Pefroșeni 

că in zilele de 22. 23. 24, 25 și 26 aprilie a. c., între orele 

8—16, va îi întrerupt curentul electric pe străzile: Cărbune

lui M. Eminescu, Cuza Vodă. Ecaterina Varga, Împăratul 

Traian, Gh. Doja, Grivița Roșie, Radu Șapcă, Micu Kletn, Pas 

Longinus, l. L. Caragiale, Barițiu, Aurel Vlaicu, Fr. Engels, 

Sarmizegetusa, Pompierilor și Miorița — pentru lucrări de 

reparații.

Intervențiile unor reprezentanți ai României
GENEVA. — Corespondentul Agerpres, H. Liman, transmite : 

In cadrul celei de-a 23-a sesiuni a Comisiei Economice O.N.U. 
pentru Europa au început discuțiile asupra rapoartelor prezentate 

organele subsidiare ale

Recentele convorbiri

de Comisiei. laaa

ca pozitivă activitatea 
de Conferința statisti- 

român

posibilitățile specifice de promova
re a cooperării științifice, tehnice 
și industriale între țări, menite să 
asigure punerea în valoare de către 
fiecare țară a realizărilor la nive
lul tehnicii mondiale. Reprezentan
tul român a propus crearea unui 
grup permanent de experți pentru 
studiul problemelor tratării cărbu
nelui și Includerea în programul de 
lucru al subcomitetului pentru uti
lizarea combustibililor solizi a pro
blemei epurării apelor reziduale ale 
instalațiilor de transformare și de 
tratare.

președintelui Lyndon Johnson 
comandanții nulitari americani 
zona Oceanului Pacific și, apoi, 
președintele sud-coreean, Pak 

au reliefat

or- 
sta- 

a- 
lu-

Apreciind 
desfășurată 
cienilor europeni, delegatul 
Sterian Gheorghiu a suqerat ca în
etapa care urmează să se pună ac
centul pe problemele de actualitate 
ale statisticii, îndeosebi în ceea ce 
privește tratarea electronică a in
formațiilor, calculele de previziune, 
anchetele de conjunctură și alte în
registrări speciale. O atenție deose
bită trebuie să se acorde probleme
lor metodologice ale statisticii de
mografice curente, statisticii inves
tițiilor, celei privind nivelul de 
trai, aprovizionarea, precum și 
ganizăril fluxului de informații 
tlstice. Vorbitorul a propus, de 
semenea, crearea unui grup de
cru pentru examinarea metodolo
giei calculului și indicatorilor pre- 
văzuți în buletinele diviziei de sta
tistică în vederea uniformizării și 
raționalizării acestora. Reprezentan
tul tării noastre a subliniat necesi
tatea lărgirii cooperării 
nale în vederea 
ril reciproce a 
și a experienței 
niul statisticii.

La discuțiile pe marginea raportu
lui Comitetului cărbunelui, delegatul 
român, Nicolae Dinu, după ce a re
levat rezultatele obținute prin or
ganizarea de simpozioane șl vizite 
de studii, a subliniat necesitatea de 
a se studia în cadrul Comitetului

Incheierea lucrărilor 
Congresului Frontului 
Popular Patriotic 
din R. P. Ungară

internațio- 
facilitării cunoaște- 

mijloacelor aplicate 
cîștiqate în dorne-

BUDAPESTA. — Corespondentul 
Agerpres, Al. Pintea, transmite: La 
Budapesta s-au încheiat vineri lu
crările celui de-al IV-lea Congres 
al Frontului Popular Patriotic din 
R. P. Ungară. Timp de trei zile, par- 
ticipanțil la Congres au 
Uvitatea desfășurată în 
precum și sarcinile care 
organizațiilor Frontului,
asemenea, aprobate raportul Consi
liului Național și noul statut.

Congresul a ales noile organe 
ducătoare. Gyula Kallai a fost 
Ies în funcția de președinte al
zidiului Consiliului Național al Fron
tului Popular Patriotic, iar Fercnc 
Erdei a fost reales 
cretar general.

dezbătut ac- 
ultimii ani, 
stau în fata 
Au fost, de

con- 
rea-
Pre-

Pe urmele asasinului 
lui Martin Luther King

Se presupune câ o organizare extremistă
de dreapta este amestecată în asasinat

Surse ale Birou-

la unul din
informațiile primite 
participanții Ia com-

surse 
ame- 
„pre- 
Impo-

emis un

NEW YORK.
Iui Federal de Investigații (F.B.I.) 
au anunțat că 
de
plotul în vederea asasinării lideru
lui populației de culoare, Martin 
Luther King, ar putea să ducă la 
arestarea lui Eric Starvo Galt, asa
sinul pus sub acuzare. După cum 
relatează agenția UPI, aceste 
au indicat că politia federală 
ricană menține contactul cu 
tinsul frate" al lui Eric Galt. 
triva acestuia nu a fost 
mandat de arestare.

Potrivit agenției citate, F.B.I. a 
aflat că Galt a cumpărat, la- 29 mar
tie, o armă într-un magazin de ar
ticole de sport din Birmingham (A- 
labama), dar „pretinsul iui frate" 
i-ar fi spus că aceasta „nu este ar
ma de care avem nevoie", astfel 
îneît Galt s-a înapoiat, la 30 mar
tie, Ia magazinul respectiv cumpă- 
rînd o altă armă. F.B.I.-ul a refuzat 
pînă acum să dezvăluie rezultatele 
anchetei balistice efectuate asupra 
armei găsite abandonată în 
rea locului unde a fost 
King.

Intre timp, pe întreg 
S.U.A. au fost difuzate mii 
cuprinzînd fotografia lui
care acesta este descris drept 
individ „extrem de periculos", 
liția din orașul Memphis, unde, la 
4 aprilie, a fost asasinat pastorul 
Martin Luther King, întreprinde în

apropie- 
asasinat

teritoriul 
de afișe 
Galt în 

un 
Po-

prezent o anchetă în legătură cu 
declarație făcută de portarul 
noapte al unui motel, care a afirmat 
că la 3 aprilie aici ar fi sosit un 
individ înregistrat sub numele de 
Eric S. Galt într-un automobil 
„Ford-Mustang" alb.

Pe de altă parte, biroul procuro
rului general al statului Missouri 
a dezvăluit că pastorul King figura 
pe o listă de personalități care ur
mau să fie asasinate de organizația 
extremistă de dreapta „Minute
men" în cazul în care conducăto
rul acestei mișcări, Robert Depugh, 
ar fi fost întemnițat. In noiembrie 
1966, Depugh și doi din adjuncțil 
lui au fost condamnați la cinci ani 
închisoare după ce în apropierea 
orașului Kansas City a fost desco
perit un adevărat arsenal de arme 
de foc folosit de organizația „Minu
temen" pentru pregătirea paramili
tară a membrilor. Mai tîrziu, el au 
fost eliberați pe cauțiune și au dis
părut. Se presupune că cei trei s-ar 
găsi în prezent în Canada.

Ziarele americane își pun între
bări dacă F.B.I.-ul va reuși vreoda
tă să facă lumină completă în ca
zul asasinării pastorului King. „A- 
devărata identitate a Iul Galt con
tinuă să rămînă un mister" — scrie 
ziarul „New York Daily News" în 
timp ce „New York Post" publică 
fotografia difuzată de F.B.I. a asasi
nului lui King sub titlul „Acesta 
este Galt? — Martorii spun că 
nu".

CONVALESCENTA MORȚII
(Urmare din pag. I)

mele, dar acum 
că am furnici în 

Medicii mi-au spus că 
nevoie

ale 
cu 
din 
cu 
Cijan Iii, ati reliefat rigiditățile 
devenite tradiționale în politica a- 
mericană față de conflictul din Vi
etnam. Aceste convorbiri al căror 
scop a fost „de a asigura menține
rea forțelor militare ale S.U.A. în 
Vietnam" au o semnificație deose
bită, dat fiind circumstanțele 
care ele s-au desfășurat.

După cum se știe, în prezent 
creat premisele începerii unor 
tacte preliminare între reprezentan
ții guvernului R.D. Vietnam și cei 
americani care au aprins speranțe 
în inimile tuturor acelor care do
resc să se pună capot aqresiunii 
americane în Vietnam. Or. admi
nistrația americană caro, prin pre
ședintele Johnson, a declarat de 
nenumărate ori că ar fi gata să par
ticipe oriunde și oricînd la trata
tive de pace, a demonstrat încă o 
dată cît de mare este diferența în
tre vorbele și faptele sale. Mane
vrele guvernului american în pro
blema alegerii locului de desfășu
rare a contactelor preliminare, în 
contradicție vădită cu declarațiile 
anterioare, estompează perspective
le soluționării conflictului din 
nam. In plus, convorbirile lui 
son 
mal 
cieri 
coreean 
hun augur. De 
blică americană 
măqirea față de evoluția ^problemei 
vietnameze. Este de menționat

acest sens declarația senatorului 
Mike Mansfield care a spus că „Sta
tele Unite trebuie să se retraqă di» 
Vietnam cît mai repede posibil de-' 
oarece nu avem acolo interese vi
tale iar prezenta noastră, nu oslo 
necesară securității S.U.A.".

Lovitura de stat
din Sierra Leone...

în

s-au' 
con-

pusă ' la calo de un grup de 
militari, sub conducerea sergentu
lui major Mamado Roqers, este con
siderată ca o expresie a Instabili
tății care caracterizează viața po
litică din această țară. Intr-adevăr, 
a trecut abia un an de la ultima 
lovitură de stat care a înlocuit gu
vernul civil cu unul militar. In a- 
cest răstimp s-au amplificat con
flictele dintre diversele forțe poli
tice și interese tribale. Militarii mi 
schimbat întrucîtva aspectul regi
mului, dar s-au dovedit incapabil 
să rezolve problemele fundamenta
le ale tării. Pentru 
conflictele politice, 
ze ale instabilității 
ne trebuie căutate 
nomică prpeară a 
care s-au succedat, 
ducă la îndeplinire
dezvoltare economică, 
provocat nemulțumiri în 
populației și ale armatei.
cadrelor inferioare ale armatei apa
re, abstracție făcînd de pitorescul 
ei. ca o reflectare a acestor nemul
țumiri. Rămîne de văzut în ce mă
sură noul regim se va dovedi mrai 
viabil și mai abil în găsirea unor 
soluții gravelor probleme ale tării.

de 
rau- 
Loo- 
eco-

cu unul dintre adversarii 
înverșunați ai oricăror 
de pace

nu

Vict-
John- 

cel 
neqo-

că, dincolo 
adevăratele 
din Sierra 
în situația
țării. Guvernele 
nu au reușit să 

planurile de 
ceea ce a 

rîndurile 
Acțiunea

ai
— președintele sud- 
constituie semne de 
altfel, și opinia pil
iși manifestă deza-

C VARVARA

Vedere panoraml-

barajului So-cd a

în construcție

regiunea

în funcția do se-

lina.

pe

San,

R. P. POLONA:

apele țiului

eszczady.
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COSMOS-215Ofensivă a trupelor biafreze 
din Nigeria

imaginației 
am impresia 
vene.
nu este nevoie să mă duc 
chiar atît de des la Groot, 
Shuur, ceea ce înseamnă că 
totul merge spre bine. Sînt si
gur că viitoarea transplantare 
întreprinsă la spitalul Groote- 
Shuur va fi la fel de reușită 
și că în următorii ani vor 
fi încercate și altele, mai 
meroase chiar decît cele 
inimă deschisă. Știu că 
plantarea a trei valvule arti
ficiale reprezintă. în fapt, o 
operație infinit mai complica
tă decît aceea de extirpare șl 
înlocuire a inimii. Și totuși, 
aceste intervenții au loc a- 
proape în fiecare zi în Euro
pa și 
din 
vîrstă 
ană 
la spitalul
suferit o operație asemănătoa
re și sînt sigur că mai dificilă 
ca a mea. Mă simt foarte le-

,e-

mai 
nu- 
pe 

irn-

America. Dr. Demesquita 
Lourenoo Marques, în 
de 42 de ani, care se 

acum în convalescență 
Groote-Shuur, a
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ENUGU. — Potrivit unui comuni
cat militar difuzat de comandamen
tul armatei colonelului Ojukwu O- 
dumegwu, liderul provinciei orien
tale nigeriene, proclamată inde
pendentă sub numele de Republica 
Biafra, trupele biafreze care au tre
cut fluviul Niger au ocupat 
Asaba, controlat pînă la 16 
de armata federală de la

orașul 
aprilie 
Lagos.

mino 
Sca

Clerici aresfaf» 
în Grecia

Totodată se anunță că armata bia- 
freză a preluat controlul asupra o- 
rașelor Oko, Ibusa, Ogwaishi Ukwu 
și sînt pe punctul de a ocupa și lo
calitatea Agbor. Agenția France 
Presse relatează că în cartierele o- 
rașului Agbor se dau in prezent 
lupte între trupele federale care de 
mai multe luni dețin controlul asu
pra acestei localități și trupele bia
freze care și-au intensificat în ulti
mele zile atacurile asupra princi
palelor puncte strategice șt locali
tăți ocupate de trupele guvernului 
de la Lagos.

MOSCOVA. — In Uniunea SovLS 
tlcă a fost lansat vineri noul sate
lit artificial al Pămîntului „Cos- 
mos-215*’ destinat cercetării în con
tinuare a spațiului cosmic.

• NEW YORK. - Foițele 
riene americane au lansat la 
Vandenberg (statul California) 
vehicul spațial experimentai, 
sare-a, efectuată cu ajutorul 
rachete „Atlas-E", se înscrie 
drul unui program de studii 
meniul balisticii.

ae- 
baza 

un 
Lân
ii net 

în ca- 
în do-

gat de acest om. Cind eram la 
spital infirmierele și radiolo
gii m-au ținut în permanență 
la curent cu starea pacientu
lui. I-am trimis și,, o telegramă 
cu toate urările de bine pen
tru însănătoșirea lui.

Recent, Eileen și cu 
am făcut o plimbare la
point; a. fost cea mai. lungă zi 
de mers pe jos din ultimele 

. 5 luni. Mi-a făcut mare plă
cere să hoinăresc nestinghe
rit și să răspund la zîmbetele 
și semnele prietenești ale tre
cătorilor. Dacă raă întrebați 
de ce Inii face plăcere și sînt 
mîndru să fiu recunoscut, 
răspunsul meu va fi următo
rul : vreau să asigur lumea 
și să dau încredere medicilor 
că duc o viața normală și că 
mă simt foarte bine. Nu sînt 
vanitos, ci dimpotrivă, aș pre
fera să evit orice publicitate 
și să trăiesc liniștit. Dar voi 
încerca să fac tot ce-mi va 
sta în putință ca să lupt îm
potriva îndoielii și a scepti
cismului.

Mari inundații 
în Turcia

f ru n te 
Tsor-

ATENA. — Trei clerici, în 
cu fostul mitropolit Philippos 
bas din Dramas (nordul Greciei), au 
fost arestați și vor fi judecați 
un 
ția 
de 
în
militar.

do

Accidentele rutiere 
din

tribunal militar — anunță agen: 
France
a fi tipărit și difuzat o broșură 
care este criticat actualul regim

Presse. Ei sînt acuzați
LONDRA. — Potrivit datelor sta

tistice, în cursul sărbătorilor pas
cale din Anglia au fost îinegistrate 
3 989 de accidente rutiere, care s-au 
soldat cu 72 morți, 1 038 qrav 
niți și 2 879 ușor răniți.

în Guatemala s-a prelungit 
starea de alarmă*ii

CIUDAD DE GUATEMALA. 
Guvernul guatemalez a 
cu încă 30 de zile „starea 
mă" decretată pe întreg 
țării. Anterior se hotărîse 
marea „stării de asediu",
după răpirea arhiepiscopului Mario

prelungit 
.ie alar- 

teritorlul 
translor- 
instîtuită

t.'a-arieqo de către membrii 
organizații teroriste de i 
dreaptă, în „stare de alarmă" 
fel îneît guvernul civil să aibă 
sibilitatea să exercite controlul 
asupra armatei și poliției;

ră

i unei 
exltemî 

ast- 
po- 
săi<

ANKARA. - Ploile for-'riiale 
care au căzut în ultimele 48 de ore 
asupra regiunilor din partea de est 
a Turciei au provocat mari inunda
ții și pagube materiale. Mai multe 
mii de persoane au răinaș ’ fără a- 
dăpost, zeci de clădiri și poduri au 
fost luate de apele rîurilor care au 
ieșit din matcă, recoltele au fost 
parțial compromise. Sînt de semna
lat victime în rîndul populației.

In partea de sud-est a Turciei, 
ploile continuă să cadă. Cantitatea 
mare de precipitații a determinat 
creșterea nivelului apelor fluviului 
Eufrat. Autoritățile au luat măsuri 
pentru asigurarea securității popu
lației. Din Istanbul se anunță că ar
mata a fost solicitată să participe la 
acțiunile de ajutorare a populației 
din regiunile din nord-estul țării, 
care a avut de suferit de pe urina 
inundațiilor.
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