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Din nou sub semnul

în urmă
Se pare că eforturile depuse în 

luna iunie pentru realizarea pianu
lui pe C.C.V.J. au fost uitate. Din 
nou prima decadă se încheie cu o 
mare restanță : 7 550 tone de căr
bune. La această mare rămînere în 
urmă, concurează, ca și pînă acum, 
minele Dîlja și Paroșeni. Anchetele 
ziarului nostru, privitoare la 
zele care împiedică realizarea 
nulei în prima decadă de
multe brigăzi, au scos în evidență 
aspectele negative asupra cărora 
trebuie să se acționeze, pentru în
lăturarea acestei stări de lucruri. 
Dar măsurile luate în scopul reali
zării ritmice a planului de către 
brigăzi și 
vedească

Situația
Iulie, pe 
astfel:

LA VULCAN din nou treburile 
nu merg bine. Sectoarele III și V 
au restante destul do mari față de 
planul decadei întîi. Dacă sectorul 
III a dovedit în luna iunie că poate 
realiza planul, la sectorul V situa
ția este nesatisfăcătoare,
redresarea activității sectorului V? 
Restanta 
ne, este 
măsurilor 
realizării
cu intermitente.

Ga în flecare lună din acest an,

Pe cînd

cau- 
pla- 

către

minei Vulcan, de 489 to- 
o dovadă că urmărirea 

preconizate în vederea 
ritmice a planului se face

sectoare întirzie să-și do- 
eficiența.
din prima decadă a lunii 
exploatări, se prezintă

MINA LONEA a făcut încă 
înainte pe calea rea- 
ritmice a planului, 
mineri loneni au pro- 

tone de 
este însă 

sectoru-

un pas
Uzării
Harnicii
dus peste plan 812 
cărbune brut. Aici 
așteptată redresarea
lui II, care încă n-a intrat în 
cadența celorlalte sectoare.

EXPLOATAREA MINIERA 
ANINOASA amintește de zi
lele ei bune, printr-o 
a planului pe prima 
cu 847 tone.

depășire 
decadă

MINA PETRILA a 
prima decadă cu planul rea
lizat. Coborînd cu măsurile in 
abataje, ritmicitatea ar putea 
să-și ocupe și 
venit, minerii 
dind nu o dată 
și pricepuți.

încheiat

aici locul cu- 
petrileni dove- 
că sini harnici

Minerii LUPENENI 
stîngul în această 1 
minus de 108 tone.

In după-amiaza zilei de miercuri, 
președintele Republicii Tunisiene, 
Habib Bourguiba, și persoanele ofi
ciale tunisiene care îl însoțesc, a 
vizitat Muzeul Satului.

Oaspeții au fost însoțiți de Con
stantin Stătescu, secretarul Consi
liului de Stat, Ion Moraru, vicepre
ședinte al Comitetului de Stal pen
tru Cultură și Artă, Nicolae Sipoș, 
ambasadorul României în 
Tunisiană, de funcționari 
din Ministerul Afacerilor

Directorul muzeului,
Focșa, a prezentat oaspetelui aspec
te din activitatea desfășurată 
cei peste 30 de ani de la 
acestei instituții culturale 
ier etnografic, istoric și 
renume internațional.

Oaspeții au făcut apoi 
păsuri pe aleile acestei i 
poziții în aer liber. Președintele 
publicii Tunisiene a examinat 
mult interes pitoreștile costume na
ționale și obiectele de artă făurite 
de meșterii din popor, avînd cu-

Republica 
superiori 

Externe.
Cheorghe

ISărbătoarea
tulip anului"

priIn cadrul manifestărilor 
lejuile de sărbătorirea Cente
narului exploatării industriale 
a cărbunelui din Valea Jiului, 
Comitetul municipal pentru 
cultură și artă și Consiliul 
municipal Petroșani al U.G.S.R. 
organizează în ziua de 14 iu
lie 1968, începînd de ia ora 
9, o mare NEDEiE LA IS- 
CRONI „SĂRBĂTOAREA TU- 
LIPANULUI". Nedeia își va 
avea locul de desfășurare în 
lunca Jiului, în jurul arbore
lui cu fiori aurii, declarat -mo
nument al naturii.
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MINA URICANI este și de astădată 
sub plan în prima decadă. Nici li
nul din cele trei sectoare ale mi
nei nu și-a realizat sarcinile. Aici, 
carențele care aduc cele mai multe 
neajunsuri sînt, Indisciplina, absen
tele nemotivate și folosirea 
necorespunzătoare a timpului 
lucru.

Despre MINELE DlLJA ȘI PARO
ȘENI 
plan, 
tone, 
fectiv 
să sustragă preocuparea pentru în
lăturarea 
niza lorice 
planului.

Decada 
bilanț nefavorabil, 
pentru recuperarea 
urma se cer eforturi sporite, măsuri 
radicale și eficiente care să ridice 
activitatea unor sectoare și mine la 
nivelul cerințelor. Sărbătoarea care 
se apropie trebuie să fie un imbold 
în redresarea activității la unitățile 
C.C.V.J.

în 
înființarea 
cu oarac- 
social, de

scurte 
imense

po- 
ex- 
Re-
cu

care au restanțe mari față de 
3 343 tone, respectiv, 3 616 

s-au scris multe. Lipsa de e- 
invocată ca justificare pare

deficientelor tehnico-orga- 
care împiedică realizarea

întîi. s-a încheiat cu
In continuare, 

rămînerilor în

vinte de caldă apreciere pentru mo
dul do organizare a muzeului.

In timpul vizitei, grupuri folclo
rice au întîmptnat pe oaspeți cu 
jocuri și cîntece populare româ
nești specifice diferitelor regiuni 
ale țării.

In încheierea vizitei, președintele 
Habib Bourguiba, a semnat în car
tea de onoare a muzeului.

Tot în cursul după-amiezii. Habib 
Bourguiba jr., secretar de stat pen
tru aiacerile externe, Ahmed Nou
reddine, secretar de stat pentru lu
crările publice și locuințe și 
persoane din suita oficială a 
ședintelui Republicii Tunisiene
făcut o vizită la Muzeul de Artă al 
Republicii Socialiste România.

ai Consiliului de Stal, Constantin 
Stătescu, secretarul Consiliului de 
St.it, Nicolae Sipoș, ambasadorul 
României la Tunis, general maior

Nicolae Negulescu, și 
directorul protocolului 
rul Afacerilor Externe.

Tudor Jianu,
din Minlste-

(Agerpres)

electronic pentru
sarcina termică

alte
p ro-

au

*

Seara, președintele Republicii Tu
nisiene, Hablb Bourguiba, și per
soanele oficiale care îl însoțesc au 
plecat cu un tren special spre Bra
șov. împreună cu înaltul oaspete au 
plecat Emil Bodnaraș, vicepreședinte

Miercuri dimineața. Ia Palatul 
Consiliului de Stat, au început con
vorbirile oficiale între președintele 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu. și președintele Republi
cii Tunisiene. Habib Bourguiba.

La convorbiri participă Ion Gheor
ghe Maurer, președintele Consiliu
lui de Miniștri, Emil Bodnaraș, vi
cepreședinte al Consiliului de Stat, 
Corneliu Mănescu. ministrul aface
rilor externe. Bujor Almășan, mi
nistrul minelor, Gheorghe Cioară, 
ministrul comerțului exterior, Ni
colae Șipoș, ambasadorul României 
în Republica Tunisiană, Andrei Ve 
Ia. director general al Agenției Ro
mâne de presă — Agerpres. Ștefan 
Cleja, ambasador, director în Minis
terul Afacerilor Externe.

Din partea tunisiană iau parte Ha-

secretar de stat 
industrie, Mali- 

ambasadorul Re
in România, Ha- 

di-

bib Bourguiba jr., secretar de stat 
pentru afacerile externe, Ahmed 
Noureddine, secretar de stat pen
tru lucrările publice și locuințe, 
Mansour Moalla, 
pentru comerț și 
moud Maamouri, 
publicii Tunisiene
bib Ben Ammar, președinte 
rector general ai Oficiului pentru 
artizanat, Ferid Sondaul, președinte 
— director general al Agenției de 
presă „Tunis-Aîrique", Ahtned Ghe- 
zal, șeful direcției ..Europa" a Se
cretariatului de stat pentru aface
rile externe, Naji Becher, ambasador, 
director în Secretariatul de stat 
pentru aiacerile externe.

Convorbirile s-au desfășurat in
tr-o atmosferă cordială, prietenească. 

(Agerpres)

In cadrul măsurilor de orga
nizare superioară a producției 
și a muncii, la termocentrala 
Paroșeni a fost mo-ntat și su
pus probelor tehnologice 
regulator electronic 
sarcina termică a i 
nr. 2. Instalațiile 
1-aj au fost efectuate de 
colectiv al 
condus de 
Alfred.

începînd 
latorul electronic pentru sar
cină termică se află pus 4n 
funcțiune contribuind la îm
bunătățirea parametrilor abu
rului și la reducerea efortu
lui fizic al oamenilor.

un 
pentru 

cazanului 
noului uti- 

ua 
laboratorului tehnic 
maistrul Schmidt

de sîmbălă, regu-

I
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Ștrandul și cele două bazine 

cu apă termală ale stațiunii.RECLAMA COMERCIALA
pătrunde în sufletul cumpărătorului ?

Fiți atenți cînd
vă vizitează
șoferul Costaș !

Bufetul T.A.P.L. din cartierul Stermiuos al o- 
rașului Uricani a primit, intr-una din zilele tre
cute, vizita șoferului Costaș Gheorghe 
Ioana Bărbăleni a 
rămine remarcabilă 
de relinut Probabil 
pra doamnei P. M. 
autocamionul chiar
n-a fost ambi/ios, altfel ar li intrat cu autoca
mionul pină In bufet. Precedente există : lelopi-

din co
nul obuz ei Petroșani. Vizita 
prin cileva amănunte demne 
pentru a face impresia asu- 
care-l insofea, a intrat cu 
în curtea bufetului. Bine că

Jurnal
ini răi i cu

Interesant

C o o r d o
program
de excursii

nat e
județ ene

SCURT
POPAS
LA

GEOAGIU

cî- 
a 

alcoolice după care a urcat 
urciorul nu mer- 

putea ca intr-o 
să-l ușureze io-

pe git 
caz că

La plecare, șofe- 
drepl amintire 
Unii, insensi-

se[ele grăiesc despre trubaduri care 
calul In han și beau pe dindouă.

Cum a ajuns în bulei, Costaș a dat 
leva halbe de bete. Nu trebuie făcut 
consumat băuturi
imediat la volan. Nu, pentru că 
ge de multe ori la apă șî s-ar 
bună zi, organele de circulație 
luși de permisul de conducere.

Dar surprizele au continuat,
rul Costaș a finul să ia cu dinsul 
patru halbe din care băuse bere, 
bili Ia interesul șoferului pentru „suveniruri" au 
calilica! actul drept furt. Ce oameni răii

La plecare, probabil din cauză că-i enervase 
responsabila bufetului, tovarășa Stoi Marioara, 
rugindu-l să amine pentru altădată luarea „su
venirurilor" intrucit halbele figurau în inventa
rul bufetului, șoferul a rupt poarta curții agă- 
tind-o cu autocamionul. Cînd bufetiera a schilat 
un protest, onorabilul oaspete a făcut anumite 
amabilități pe care din cauza... lipsei de spa/iu, 
nu le putem reproduce.

Păcindu-ne cunoscut cazul, corespondentul 
nostru Popescu loan din Uricani avertizează pe 
bună dreptate : „Piti alenji cînd vă vizitează șo
ferul Costaș!“.

Am 
pentru 
vitrinei magazinului de arti
cole electrice din Petroșani. 
Am privit un produs a cărui 
utilitate nu o puteam 

fie un nou tip de 
electric? O nouă 
uscat părul ? Un 
încălzit ? Nu-mi 
seama. Cartonașul 
dreptul articolului,

rămas mirat — și nu 
prima dată — în fața

bănui, 
fierbă- 
mașină 
aparat 

puteam 
așezat 
în a-

Să 
tor 
de 
de 
da 
în 
fără de preț, nu spune nimic. 
Bănuiesc că dintre toți tre
cătorii care privesc această; 
vitrină-nu sînt singurul „ne- 
specialist" 
trice. Cu 
și alții.

Pentru 
cel mai 
clamă și 
rătorilor, 
nele magazinelor. Amenajate 
cu gust, ele atrag întotdeauna 
privirile. Și nu de puține ori 
cheamă și conving pe cum
părători. Atunci cînd vitri
nele sînt folosite cu pricepe
re, ^le înlesnesc în mare mă
sură desfacerea produselor, 
stimulează vînzarea.

în articole elec- 
sigurantă mai sînt

comerț, primul și 
ușor mijloc de re- 
informare a cumpă- 
îl constituie vitri-

Constatăm însă că acest 
mijloc de reciamă-informaro 
nu este folosit pe măsura 
posibilităților. Evident, într-o 
vitrină nu pot fi și nici nu 
trebuie să fie, reprezentate 
toate articolele din magazin. 
E necesar ca din acestea să 
fie alese cele mai reprezen
tative, cele mai puțin cunos
cute care au nevoie de popu
larizare. Iar popularizarea lor 
sa se facă într-un mod a- 
decvat, plăcut și atrăgător 
astfel ca vitrina să fie „pri
mul vînzător" cu care luăm 
contact. In ce măsură acest 
„prim vînzător" își face da
toria, în ce măsură sînt fo
losite multiplele și variatele 
posibilități de reclamă și in
formare în municipiu! nostru, 
ne putem da seama urmărind 
cu atenlie cum și ce mărfuri 
sînt expuse în vitrinele 
gazinelor noastre. Să 
deci o succintă trecere 
vistă a acestora.

Vom rămîne cu toții 
în fata altei vitrine:
gazinului de sticlărie și arti
cole de menaj, tot din Petro-

cum arată, uitați-vă la

bună
dacă
(și noi spunem că da)

dreptate ne între- 
vitrina este desti-

ma- 
facem 
în re-

mirați
a ma-

Comitetul orășenesc U.T.C. 
Hațeg a organizat, pentru a- 
cește luni de vară, un variat 
program de excursii, la care 
să participe un mare număr 
de tineri din oraș. Iii luna 
trecută, zeci de tineri au vi-, 
zitat cetățile dacice din mun
ții Orăștiei și orașul Sibiil. Iu 
această perioadă se vor orga
niza excursii la cabanele din 
munții Retezat, Ia Timișoara 
și-n alte orașe ale țării.

„în nstiptaisa la44
I

Sîmbătă seara, la ora 
formația „Sincopa" prez 
la Clubul sindicatelor 
Petrila concertul de mic 
ușoară „In așteptarea la": 
vor da concursul soliștii 
caii Gavriș Maria, Creții I 
na, Costea ileana, Bartha 
rol. Erdr'iș Karol și S-j 
Gliiță. Momentele vesele 
susținute de Ecobescu Mi 
și Drăgănescu Mlliai.

Ca- 
ibăll 
jsînt 
ă’i ia

șani. Din 'mijlocul vitrinei o 
garnitură de cazane pentru 
rufe impresionantă prin mă
reția ei față de : celelalte ar
ticole, parcă ne spune „Noi 
sîntem! Dacă vreți să cum
părați cazane de rufe și nu 
știți 
noi".

Pe 
băm, 
nată
reclamei, de ce nu este folo
sită ca atare ? De ce e mai 
mult „umplută" ? Din obliga
ție. Nu e suficient! Și acum, 
un aviz altui magazin care 
impropriu denumit auto-moto 
face de atîta amar de vre
me o zadarnică reclamă unor 
mărfuri pe care nu le vinde. 
Ce rost are în vitrina acestui 
magazin o mașină de spălat 
rufe alba lux 
prezentate și 
cesteia ?

Panglica Iată a șoselei, urcă în 
spirală. După cîteva minute, efor
turile sînt răsplătite pe depliin. Pe 
un platou, de o rară frumusețe, a- 
jungi în stațiunea Geoagiu băi. I-n 
decorul montan, ascunse după arbori 
înalți și stufoși, vilele par și mat 
masi-ve. Cunoscute încă de pe tim
pul romanilor, băile de aici au trecut 
prin transformări radicale, devenind 
în ultimii ani, o foarte căutată sta
țiune balneo-cllmaterică. Lucrările 
de dezvoltare și modernizare au a- 
vut ca rezultat transformarea băi
lor Geoagiiu într-o stațiune perma
nentă, aici putîndu-se efectua tra
tamente și pe timpul iernii. S-a răs
puns în felul acesta unor cerințe 
mai vechi ale celor care doresc să 
se trateze de diferite boli reumatice. 
Cu fiecare an capacitatea de cazare 
s-a mărit. In prezent sînt date în 
folosință, cu reparațiile efectuate,

O

vilele 7—8—10. Toate au fost dota
te cu mobilier modern, asigurîndu-se 
în acest fel condiții optime de odih
nă. S-au îmbunătățit simțitor și con- 
țiile de tratament, lărgindu-se în a- 
celași timp și gama acestora. Pen
tru cei veniți aici la odihnă și tra
tament, s-a construit și dat în folo
sință o cantină a cărei arhitectură 
se încadrează armonios în peisajul 
local. La noua cantină — una din
tre cele mai moderne unități de a- 
cest fel dim județul nostru — pot 
servi masa, într-o singură serie, cir
ca 400 de cetățeni.

Peisajul tineresc al Geoagiului, s-a 
împlinit și cu alte construcții, prin
tre care un complex al cooperației 
meșteșugărești, un restaurant-terasă, 
la marginea unui lac, iar în prezent, 
se află în construcție un han turis
tic, dar la care ritmul de lucru este 
foarte lent.

In 
cele 
vin 
dim
și numeroși excursioniști din 
nătate. Pentru cei veniti la Geoagiu 
băi, la tratament s-au pentru o pe
rioadă mai scurtă de recreere, cele 
mai bune formații artistice de ama
tori din județ prezintă, periodic, 
spectacole distractive.

O excursie la Băile Geoagiu, ori- 
cît de scurtă, oferă vizitatorilor mo
mente plăcute de odihnă și prile
jul de a cunoaște una din cele mal 
pitorești localități din județul Hune
doara.

Calmam
Aușel
vă. așieaiîiâ

Din fonduri alocate de Clu
bul vînătorilor și pescarilor 
sportivi din Petroșani, caba
na Aușel a fost dotată recent 
cu 20 de pături, 20 
și tot 
vretan.
de cazare 
sînt acum 
In urmă cu cîteva 
bit ai clubului
pescarilor sportivi 
prins o acțiune 
tare a cabanei 
rea a 250 ore 
triotică a fost 
de 
lui 
lin 
40

2 dacă nu sînt 
avantajele a-

I MUSTAȚĂ

(Continuare' în pag. ii 3 a)

Azi, la ora 8, temperatura 
aerului a fost de plus 15 gra
de la 
grade 
ieri a 
grade
de grade.

PENTRU URMĂTOARELE 
DE ORE: Vreme frumoasă.

Petroșani și de plus 
la Paring. Maxima 
oscilat între plus 

și, respectiv, plus

14 
de 
29
22

24
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„LOBBY

Cite revolvere, puști de 
vînătoare, arme de tot felul, 
puști mitraliere se găsesc 
legal sau ilegal în mîirrile 
americanilor? Aprecierile di- 

se apreciază între un 
de 50 milioane și 

milioa- 
mai a- 
crește 

statisti-
d is poziția 

polițienești și 
că în in- 

an fost 
oamc-ni 

afară de

feră : 
minimum 
un maximum de 200 
ne, un arsenal care, 
Ies în ultimul timp 
rapid. Intr-adevăr, 
cile care stau la 
autorităților
judecătorești arată 
tervalul 1966—1967 
omorîți peste 6 500 
cu arme de foc. In

UL ARMELOR
AGITĂ

la mî- 
sfîrșit,
10 000 
arme-

aceasta, au existat 2 600 
zuri mortale, datorate 
bună parte neatenției 
nutrea armelor. In 
s-au înregistrat peste 
sinucideri cu ajutorul
lor de foc. (Recent, ministrul 
justiției al S.U.A. a declarat 
în Senat că într-un singur 
am s-au comis în S.U.A. 7 700 
asasinate și 
trate 11000 
71 200 jafuri

Imediat 
tul asupra
Kennedy, președintele John
son a declarat că în acele

au fost înregis- 
sinucideri și

— N.R.).
după atenta-

lui Robert

țări unde există un control 
asupra ■ armelor de foc, cri
mele săvîrșite cu aceste ar
me sînt mult mai puține de- 
cît in S.U.A. El a prezentat 
chiar cifre precise din cate 
reiese că în 1966 în Anglia 
au fost săvîrșite 30 asasinate 
cu arme de foc, în Canada 
— 99, în R.F.G. — 68, în Ja- 
pania — 37.

■S-ar putea ca Congresul, 
reticent, dar sub presiunea 
opiniei publice alarmate, să 
se hotărască în sfîrșit să 
pună capăt comerțului ne

stingherit cu arme de foc.

Dar la prea multe n 
caz,ul să ne așteptăm, 
în primul rînd comerțul 
arme este o afacere de 
liarde de dolari și în al 
ilea rînd „Iobby"-ul „Aso
ciației naționale a trăgători
lor" este cel mai influent șl 
mal activ din Washington. 
Numeroși senatori și membri 
ai Camerei Reprezentanților 
sînt de părere că orice „a- 
merican liber" are dreptul 
să posede o armă. „Asocia
ția națională a trăgătorilor" 
numără circa un milion de 
membri, printre care emi
nent! membri ai Congresu
lui, oameni politici, indus
triași, a căror influență s-a 
dovedit pină acum a fi nu' 
puternică decît toate avertis
ment ele.

zilele de odihnă, la ștrandul cu 
două bazine cu apă termală 

nenumărati turiști din județ Șt 
țară. In sezonul caid, aici vin 

străi-

de sa Hei a 
din poli- 
condi tide 
vizitatori

atilca perne 
in acest fel, 

pentru 
mult îmbunătățite.

zile, mem- 
vînătorilor și 

au intru
de înfrumuse-
După efectua- 
de muncă pa- 
curățat lacul 

al generatoru- 
s-a construit

iar întregul mo- 
parte a lemnăriei 

au fost vopsite, 
care s-au eviden- 
deosebit cu priie- 

acțiuni se numără 
Huszek

Titra 
Hideg 

Șl

acumulare 
de curent, 

gard nou pe o distanță de 
de metri,

bilier și o 
exterioare 
Printre cei 
ti at în mod 
jul acestei
tovarășii Cotoț Iosif, 
Iosif, Codreanu Ioan, 
Francisc, lonuț Tralan,
Alexandru, Borbely losif 
Kirchmeier losif.

CIUR IOAM

(Continuare in pag. a 4-a)

M. NEACȘU
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•hi

Apuseni

ro
ca

într-un spectacol 
plin de efecte

dori, artiștii Operei de 
vor fi blnevenlti în 
Pentru că ne-au ară- 
artă

Uilecan — cu un 
de. variat 

luciditatea
necesar, 

nuanțelor

— are, 
și spf- 
posedă 

rafinate,

JOI 11 IULIE 1968

Fibre din bazalt
sovietici

la

uriaș francez
TEODORESCU

din

Munțilorr
a

NOTA

Panoramic teatral
CALPA

dorind sa mă fac

I

Foto: V. RADO1Vedere din pariul Consîanța.

01

Feme seu 
ce v-o fi

CLI 
de 
8,2 
m

și vi- 
confec- 
și trăi
ri iterate 
do fine

avut satisfacții 
pensionare, in 

am rupt 
al

dală cu izbucni- 
război mondial, 

părinții în

deși mai mici, mai 
întreacă în glorie 

de evenimente, toa- 
lantul impunător al

Recomandăm

: Ion
întot- 
Valea 

1936, 
public

din 
se în- 

rapid; el este obtinut 
amestecarea unei canli-

de cca. 600—800 litri de 
la o tonă de ghips. Gbip- 
întarit atinge rezistente

POP1TIU Maria cl. Vl-a A 
SA VII Lucia, Cl. Vl-a C 

DRĂGĂNESCU Greta 
cl. Vl-a B Petrila

at it de bine în- 
o grosime de 5 
considerată ca

cai e 
care 
lungi 

escajle.

!î

tuturor e- 
cu multă 

locuri care 
lăsa am.in-

„CINTEC Șf

Toulouse (în
și-n duetul 
soprana Ecaterina Zărnescu 
„Măi Ionele, tu erai" și-n

duetul din „Silvia" de Kalman) și 
cu baritonul Ion Ilumită, un inter
pret sensibil, apropiat sufletește de 
nemuritoarea muzică popnlaTă.

sticlă și 
in cadrul 
problema 

deșeurilor
industriale în producția sticlei, 
care s-a desfășurat recent 
Tbilisi.

I Convorbire cu actorul Jean Tomescu

SECVENȚE CULTURALE

JOC“
Există intr-adevăr spectacole care 

nu poartă pecetea unor înalte pri- 
îlejuri de reflexii. Ele își propun — 
dacă vreți I — să facă mai veselă 
viața, să descrețească frunțile obo
site, să propage bunul gust (de 
multe cri pe muchie de cutii 
unele spectacole „moderne") și 
nestitalea. Sînt spectacole care, prin 
intenție, se adresează unui public 
eterogen, dorind să se facă plăcute 
de o cît mai larga categorie de 
spectatori. A\înd asemenea consi
derente la origine, aceste specta
cole nu pol ti docil salutare. Un a- 
semenea concert — spectacol a 
oferit, luni seara, grupul de artiști 
ai Operei de stal din Iași, specta
torilor prezenti în sala Casei 
rultură din Petroșani. , 
muzical-coregrafic dăruit 
nostru de reprezentanții 
vatc din „dulcele tirg al 
întrunit toate sufragiile, 
toate așteptările. Poate-ar 
avenită această afirmație, 
bule să recunoaștem că, 
majoritate, publicul îndrăgește mult 
acest gen de spectacole mozaicate. 
Pentni că, după cite ne-am convins 
pe „spectatorul doritor să ajungă 

; pînă-n vîrful acestui arcuș care 
este înțelegerea muzicii" (cum se 
exprima muzicologul GeoTge Bălan) 
trebuie să-l servești progresiv, cu 
lingurița, din toate paharele. Ceea 
ce au făcut, întnutoLul, artiștii ie
șeni. Ne-au oferit un policrom bu- 

i chel din cele mai îndrăgite și cu
noscute melodii populare, lăutărești, 
i'înlece de pahar, romanțe, canțo
nete italiene, arii din operele, pig
mentate cu variate numere coregra
fice. Trecînd, cu nespusă ușurință, 
de la sobrietate la exuberantă, de 
fa ai iile care evidențiază pregnant 
calități vocale indubitabile la biju
teriile folclorice, soliștii operei 
moldovene au cucerit pe deplin un 
public, la început puțin sceptic. Se 
pare că principala falitele n inter- 
prețili r vocali a fosl tocmai redarea 
fidelă exBiesivă a conținuturilor 
bucăților muzicale. Baritonul Geor- 
rje Tonesen, atît în , Aria toreado-

Marginalii la concert 
— spectacolul 
Operei ieșene

de 
,,Mozaicul" 

publicului 
artei 
Ieșilor 

a depășit 
părea ne- 

, dar tre- 
, în marea

Traian Uilecan

rului" „Carmen" de Bizet, cît
și în interpretarea unoT cunoscute 
cîntece populare ardelenești, ne-a 
permis să-i admirăm din plin cali
tățile. La fel s-a întîmplat și cil 
mezosoprana Camelia Șotrin (exce
lentă în duetul de dragoste din 
„Mascota" și-n Interpretarea mult 
Iredo-natei „Țărăncuță, 
de Ion Vasilescu), 
Prisăcarn, laureat al 
Internationale de la 
neva și 
neasca" 
șui") cu 
(„Fusul",

țărăncuță" 
cu basul Ion 
concursurilor 

Moscova, Ge- 
,.Doina", „Jte- 
saliric „Lene-

Dacă, după cum e obiceiul, 
putea cumva atrage atenția asupra 
tinereții unora dintre interpreți, ca 
o scuză a netotalelor împliniri (cu 
speranța unor realizări mal substan- 
țiale-n viitor), atunci despre Traian 
Uilecan, prim solist al Operei 
șene, nu se poale vorbi dccît 
despre o personalitate matură, care 
a păstrat mereu înflorit entuziasmul 
vîrstei tinere. Remarcabil interpret 
al muzicii, Traian 
repertoriu extrem 
cum s-ar spune, 
ritul constructiv 
simțul culorii, al 
măiestrit reliefate ■ în variatele parti
turi cîniate. Artist de o sensibili
tate nedisimulată, dotat din plin cu 
imaginație și resurse afective, acest 
cunoscut cîntăret (care și-a petre
cut copilăria pe meleagurile lupe- 
nene și-a cîntat luni la Petroșani, 
pentru neuitații lui prieteni din Va
lea Jiului) s-a dovedit o prezentă 
scenică fascinantă pentru întreg au
ditoriul din sală. Traian Uilecan a 
creat în sală o atare atmosferă ca
pabilă de a capta totala atenție 
înspre transfigurările pătrunse 
marea-i sensibilitate, dublate 
tehnica-i interpretativă prestigioasă.

Numerele do balet (soliști : Ililde 
Ardeleanu, Viorica Bazon, Geta 
Moscalii, Ștefan Dinu, Victor Mnn- 
caciu și Dumitru Țîru) precum șl 
ireproșabilul acompaniament oferit 
de orchestră (la pian : Spicu Sloian) 
au întregit, prin calități concluden
te, un spectacol de o apreciabilă 
precizie și acuratețe stilistică.

Oricînd vor 
stat din Iași 
Valea Jiului. 
Lat adevărata 
ușor, recreativ dar 
strălucitoare.

Viorel

A

In iurul

Pe interlocutorul meu îl 
cunoșteam de multi ani, din 

|j nenumăratele roluri jucat» cu
: un autentic talent, pe scena
I petroșăneană. Intîlnirile în in

cinta teatrului aveau să-mi 
dezvăluie un om cu amintiri 
bogate, legate de mișcarea tea
trală românească din ultima 
jumătate de veac. Curiozita
tea mea a găsit înțelegere, 
fiind satisfăcută cu multă a- 
mabilitate.

— Maeslte Jean 
| vreji să ne spuneji

tras spre scena fi cînd aji de
butat ?

— Prin 1909, copil fiind, îmi 
plăcea nespus să colind cine
matografele, unde, în pauze, 
urmăream jocul unor actori 
dintre care mai rețin pe lorgu 
Tomescu, Titu Protopopescu, 
Matache Georgian etc. Ei ju-

cat, de asemenea, sub condu
cerea lui Sică Alexandrescu, 
acest om de teatru complet șl 
complex.

Albumul cu fotografii, pro
gramele de sală, afișele, scri
sorile sint mărturii elocvente, 
caro îmbogățesc amintirile 
maestrului. Am aflat astfel că 
în desele turnee prin tară, 
Jean Tomescu a vizitat de 
mai multe ori orașul nostru. 
Mă interesau amintirile legate 
de aceste turnee și, evident, 
anul cînd a devenit angajat 
al teatrului din Petr-oșani.

— Am venit în Valea Jiului 
pentru prima dată în anul 
1925 cu piesa „Făt-Frumos" de 
Horia Furtună. Din distribuție 
amintesc pe Aristide Demetria- 
de, Al. Finii, Gh. Baldovin. 
Tot alături de Demetriade am

0 VIATA 
DEDICATĂ SCENEI
can la cinematografele „Nord", 
„Palas", „Splendid", „Model" 
și altele, piese într-un act, 
feerii; parodii. Ii urmăream cu 
tot interesul 
actor.

In 1916, o 
rea primului
m-am refugiat cu 
Moldova. Am avut prilejul să 
urmăresc spectacolele dale de 
actorii refuglați la Iași, ceea 
ce mi-a întărit dorința de a 
mă dedica teatrului. După răz
boi, în 1919, mi-am început 
ucenicia teatrală în trupa con
dusă de Florea Matecscu. Ju
cam la cinema „Volta", alături 
de Elena Arion, Nae Barbdian, 
D. Stănescu 
și în multe

In 1923, 
conservator 
bursier al
clin București pînă în 1927.

— Co acest prilej afi cu
noscut, desigur, mul le perso
nalități lealralc ale timpului?

— Intr-adevăr, am beneficiat 
de sfaturile 
și pedagogi 
fînski,
Livescu, 
profesori 
repetiții 
care își

, în piese minore, 
reviste.
m-am înscris la 
și am activat ca 

Teatrului National

jucat la Petroșani în anul 1926 
în piesa „Ovidiu" de V. Ale- 
csandri. In același an am re
venit pe aceste meleaguri cu 
piesa „Maimuța care vorbește". 
Ne însoțea, printre alții 
Mortun. M-am întors 
deauna cu plăcere în 
Jiului (în 1927, 1935,
1937) unde am găsit un | 
entuziast și receptiv.

In 1949 m-am stabilit defi
nitiv în Petroșani, ca actor al 
teatrului local. De atunci au 
trecut ani de mumă încorda
tă în care am 
deosebite. După 
anul 1959, 
tura 
jat 
mu I 
este 
piesa ..Omul

Țara de piatră, bogată în aur și 
cu un trecut istoric milenar se în
tinde acolo unde își au obîrșia ce
le trei Crișuri, Someșul mic și Arfe- 
șul. Pentru fiii minerilor din Valea 
Jiului vizitarea Munților Apuseni 
constituie o adevărată revelație. Iti- 
nerariul în jurul Munților Apuseni 
cuprinde localități renumite neutru 
pitorescul lor : Deva, Brad, Oradea, 
vestita Alba Iulia. cît și localitatea 
care a apărut pe harta tării în ulti
mii 
za. 
dă 
nul 
rul 
cetatea Oradiei, 
a arhitecturii 
clădiri realizate în 
roc, castelul din Ciucea, muzee 
diferite profiluri care întregesc i 
ginea despre patria noastră frumoa
să și bogată. De asemenea pot fi 
admirate Cheile Turziit, înguste și 
adinei, ghețarul subteran, monument 
al naturii, mesaj întîrziat al unor e- 
poci geologice de mult trecute. In 
aceste locuri fermecătoare au trăit 
oameni minunați care și-au închinat 
viata luptei pentru un viitor lumi
nos : Ecaterina Varga și Avram lăn
cii. Viata, lupta neobosită pe caro 
ei au dus-o pentru libertatea po
porului și apărarea țării a făcut ca 
Munții Apuseni, 
puțin falnici, să 
și în dezlănțuiri 
te masivele din 
Carpatilor.
Iovilor din Valea Jiului, 
căldură, vizitarea acestor 
prin farmecul lor, le vor 
tiri de neuitat.

20 de ani, orașul dr. Petru Gro- 
Excursioniștii au prilejul să va- 
gorunul lui Avram Iancu, tribu- 

motilor. cetatea Devei, în ju- 
căreia s-au tesut atîtea legende, 

o altă capodoperă 
feudale. numeroase 

stil gotic sau ba

nii
cu teatrul 

am fost ani
meu rol
acela al

de 
lui 
caro

leqS- 
anga- 
Ulti- 
acum

ȘTIINȚA • TEHNICA
Sfăvîlare de ghips care 
efanșează incendiile din mine

ci noua metoda, mecanizată, 
de ridicare a unor baTaje îm
potriva incendiilor la o dis
tanță sigura, a fost încercată 
ne Institutul de cercetări car
bonifere din Ostrava (Ceho
slovacia).

Barajele sînt făcute 
ghips și acest material 
tarește 
prin 
fă ti 
apa 
sul
d-e compresiune de pînă la 65 
kg/cmp și rezistă unor tempe
raturi ridicate 
cît o dală cu 
cm poate fi 
ignifugă.

Un avantaj 
în faptul că 
transportat cu 
lui comprimat 
pînă la 300 r

de păsle 50 m. Un transpoi toL 
olicoiidal special a fost pus la 
punct pentru alimentarea uni
formă și continuă cu ghips. 
Acționat de un motor cu un 
piston do 8 cp, transpoi torul 
debitează ghipsul într-o came
ră de amestecare, unde intră 
înlri-un curent de aer compri
mat. Ghipsul este aici agitat 
și trecut în furtunuri de incen
diu obișnuite, acoperite 
cauciuc, avînd un diametru 
75 mm. Acestea pot debita 
t/h 
sau 
320 
aer 
280

pe o distanță de 20
2,4 t/h la un loc situat la 
m depărtare. Consumul de 
comprimat variază între 
și 230 mc/h.

Prin noua metodă, un număr 
de 32 de bariere au fost ridi
cate în cimpul carbonifer Os- 
trava-Karvina, atît pentru e- 
tanșarea incendiilor cit și pen
tru închiderea galeriilor vechi.

In parcul Dumbrava din Sibiu te întimpina ades arate 
arhitecturii populare românești. Iată in clișeu una dintre de

N-a fost inventar
S-or li mirat cei care obiș

nuiesc să frecventeze bufetul 
„Hai la noi" că în după-amla- 
za zilei de 6 iulie această u- 
nitate. a fost inclusă. Nu s-3u 
tras obloanele pentru inventar 
și nici pentru reparații. In ur
ma unor sesizări, lucrători al 
miliției au fost oaspeți de 5 
ore ai bufetului. Cu prilejul 
acestei vizite au constatat prin
tre altele că numeroși 
matorl cărora 
re din import 
Printr-un abil

consu
li se oferea be- 

înșelati. 
aplicat 

Ana se
capsulele și etiche- 

leâ se vin-

erau
sistem 

de barmana Gabor 
schimbau 
tele. Berea de 4,50 
dea cu 5,50 lei. Și astfel ges
tionara hoțomană trebuie să 
povestească în ce mod a în
curcat-o cu sticlele.

Vom reveni cu amănunte.

verse meserii. Pasăre călătoa
re sadea, in urmă cu o lună 
și-a fixat cuibul la Vulcan, 
printre forestieri. Apărea drept 
băiat descurcăreț, chiar sim
patic. Pînă într-o zi cînd a 
intrat în locuința maistrului 
de parchet. N-a ieșit de acolo 
pînă nu a îndesat într-o vali
ză baipe, fuste, cămăși și 
două ceasuri-brătară. A plecat 
apoi urgent spre gară. N-a a- 
pucat însă să pună piciorul pe 
scara vagonului pentru a-și 
lua zborul spre alte melea
guri... Aripile i-au fost rete
zate. A fost judecat urgent.

au reu
șit să obțină fibre de sticlă 
c-xtrem de fine din bazalt, a 
declarat Viktor Darenski, co
laborator al Institutului Unio
nal de cercetări științifico în 
domeniul materialelor plastice 
armate cu fibre de 
fibrelor de sticlă, 
unei consfătuiri în 
folosirii rocilor și

El a precizat că aceste 
fibre din piatră vulcanică au 
o grosime mai mică do tin mi
cron și pot rezista la o tem
peratură de peste BOOT Pîtrza 
țesută din ele este trainică și 
rezistentă Ia umiditate 
bratii. Din ea se pot 
ționa izolații compacte 
nice pentru cele mai 
mașini, lillre deosebit
pentru instrumente medicale și 
industria chimică.

l-au fost
retezate aripile

A colindat Chihaia Constan
tin pe la Hunedoara, Constan
ta, Brad, Gura Văii, Vișeul de 

Tulcea și a practicat di-

Cine a pierdui
cheile ?

Din Lupeni, un corespondent 
al ziarului nostru, tov. Tomus 
Iosif, ne face cunoscut că po
sedă o legătură cu șase chei 
(tip Yale, de birou și de la
căt) pe care le-a găsit în sta
ția din dreptul cinematografu
lui „Cultural" din Lupeni. 
dresa găsitorului : Tomuș 
str. T. Vladimirescu, bloc 86. 
apart. 22, Lupeni. (Asta-i „cheia 
succesului" pentru păgubaș).

Petrolierul 
„Magdala"

Primul petrolier francez
0 t botezat 

dintre cele 
construite în 

în serviciu 
mari

clasa de 
,,Magdala", 
mai mari 
Europa, a
sub pavilionul societății 
time „Shell".

Construit ta Șantierele Atlan
ticului de la Saint-Nazaire, 
„Magdala" are o lungime de 
324,6 n> (i u 9 ni mai mult de- 
cit transatlanticul 
lățimea de 
de 213 000

Elicea cu 
metrul de 
peste 42 t;
tale echivalentă 
unui avion 
dică 95 l;

buncăr de decantare de 3 380 
mc permite spălarea cisterne
lor Iară riscul de poluare a a- 
pei mării.

Toate funcțiile de navigație, 
de telecomunicații, de condu
cere a mașinii, de control a 
încărcăturii și a 
sînt automatizate 
într-o sală unică, 
este asigurată de 
turbo-redtictor de 
Viteza in serviciu' 
fi de 16 noduri.

Cele 29 persoane 
mează echipajul, șl 
fî nevoite să facă 
lătorii cu puține
dispune de un maximum 
confort; cabină individuală 
instalație sanitară completă 
pentru fiecare marinar, un bi
rou și o cameră pentru lie- 
rare ofițer. Toate persoanele 
aflate la bord vor avea la dis
poziție o bibliotecă, o fsală de 
cinema, o sală de sporturi și 
o piscină acoperită.

„France"), 
47.2 in și un lonaj 
1 încărcătură, 
patru pale, cu dia- 
8.80 m. cîntărește 
cîrnra are o greu- 

cu cea a
..Boeing 707", a- 
încărcătura totală 

reprezintă de 30 ori greutatea 
Turnului Eiffel.

încărcătura petrolierului este 
repartizată in cinci cisterne 
centrale, cele mai mari dintre 
acestea avînd o lungime de 
50 m si 8 cisterne laterale. Un

for- 
vor 
c8- 
vor 
de 
cu

CA PÎINEA

Duminica. Ora 6 dimineața. 
Halele din Petroșani cunosc, 
chiar și la această oră mati
nală, o mare afluență de cum
părători. Gospodine cu sacoșe, 
excursioniști cu rucsacuri vin 
sa Iacă cumpărături. Multi se 
opresc la unitatea de desfa- 

a plinii.
Vă rog. o frarizelută ?
Mai așteptați puțin, din- 
moment în altul trebuie 

apara mașina de la fabrica 
produse proaspe- 
vînzătoarea.

transformă însă 
minute. Mașina 

apariția. In a-

tr-un 
să 
de pîine cu 
te, le spune

Puținul se 
în zeci de
nu-și mai face 
cest timp, prim fata chioșcului 
cu produse de 
perindă zeci i 
loc de 
covrigi primesc 
treia porție 
tați puțin", 
intrigate, 
privesc (um soarele se înaltă 
tot mai sus, 
rea dimineții cu 
rida, 
doar, 
acest 
șeful 
de alîtea telefoane date 
fabrica de pîine.

-— Mașina stă gala încăr
cată dar n-a venit încă șofe
rul, i se răspunde de la celă
lalt capăt al firului.

Pînă la urmă a 
cu directorul fabricii, 
supărat probail de 
tiialitatea" șoferului i 
ordine, 
halelor. Directorul fabricii de 
pîine s-a supărat pe nedrept, 
șeful halelor pe bună drep
tate. Motivul cel mai îndrep
tățit de supărare îl aveau însă 
cumpărătorii care așteptau 
darnic pîi.nea caldă care 
răcit de mult din cauza 
păsării glaciale cu care 
transportate produsele de 
niilicalie pe „lunga" cale 
la unitățile de producție Ia 
ce’e de desfacere.

■ panificație, ' 
de oameni. 1 

franzeluțe, cornuri 
a doua și 

„de mai așlc] 
Gospodinele

iar

se
In 
și 
a 

■P- 
sînt 

excursioniștii
n.i-i semn 
autobuzul

Apoi 
în au- 
conri- 

pentru 
șter-

la el 1? Eu sînt simpla taxatoare! 
Spune-le Ia ăia mari !

— Păi sigur, malale ce-ti pasă, 
stai acolo comod în boxă și noi 
ne asfixiem.

— Da’ iarna cine tremură? Dum
neavoastră urcați, coborîți dar eu

A dat așa cum dă un lată vitreg. 
O femeie a început să strige. „De 
ce dai tovarășe? Ce ti-a tăcut bietul 
cop:) ? la să 
mai da ? Miaj

— Păi cum
— Toarnă-i

lie unul moi mare 
mare rușinea 1 
să-l trezesc altfel ?
o găleată cu apă i r

înlocuind răcoa- 
o căldură lo- 

Așleaptă cu lorii <ă 
doar va sosi mașina 1 In 
timp tovarășului Ursica, 
pietii. l-a venii lehamite 

la

senmul crucii, zicînd că 
bun că șoferul oprise 
chiar în dreptul cimitirului, 
copilul și-a revenit, a urcat 
lobuz, astfel că ne-am putut 
nua cursa. Dar n-am plecat
că una din cucoanele care-și 
qea ciorapii de lichior și-a agălat 
fileu), ce-i ținea cocul superb, în 
rotița de la ceasul de mină al unui 
cetățean și nu se putea îndrepta de 
șale. Au intervenit o coafeză și un 
ceasornicar și au descurcat ițele. 
Toată lumea a răsuflat ușurată și 
șoferul a pornit autobuzul.

Nu știu ce-au tăcut ceilalți la 
(oborîre Eu însă mi-am completat 
inventarul la nasturi, mi-am cumpă
rat alt stilou, am dat costumul la 
stors și călcat, iar în prezent îmi 
tratez bătăturile cu Clavusin.

In ceea ce privește transportul în 
comun, ei bine, lasă că încă 
murit nimeni din asta 1 Că 
mai 
vată 
care 
primul, 
altele, 
să ne 
uneori

aceste specii conservate. Aflati 
la mine că se lăfăiesc 

ceva ca-n Oceanul Paci- 
Mergînd mal departe cu curio- 

m-a pus dracul 
zi autobuzul

Urican: la ora 
de-a lungul Văii 
în schimbul doi. 
stația de plecare 

suc propriu.

cărui 
în șir.

pînă
Filimon din

a văzut 
moartea" de Victor Eftimiu.

— In cele aproape cinci de
cenii de activitate aii acumu
lat o vastă experiență <~c pu- 
tefi so recomandați tinerilor 
care se dedică scenei ?

— Îndrăgostirilor do teatru 
le Tocomand mai întîi o mun
că perseverentă de ani și ani, 
secondată de disciplină și se
riozitate. Indiferent în fata cui 
joci trebuie să-li păstrezi cin
stea profesională. Pe spectator 
trebuie să-l respecți dacă vrei 
la rîndu-ti să fii respectat de 
el. Am avut prilejul să văd 
piese bune căzînd din cauza 
regiei șl înterpretilor, și piese 
slabe cîștigînd aprecierile 
spectatorilor datorită seriozită
ții, dăruirii și talentului acto
rilor.

să iau în
de Pelro- 

cînd trans- 
oamenii ce 
Hal să zic

eram ca ni-ș- 
La slet:a 

așe- 
Aero- 
iar la 

intr-o 
pasa-

discutat și 
. Acesta.
„nepunc- 
din sub-

1-a apostrofat pe șeful
Directorul fabric:

STRICT AUTENTICunor mari actori 
ca Romald

Tonoanu și
■rare i-am 
conservator,
urmărit felul în

Bul
ion 

avut 
La

V a si le
pe 
de 

am 
desfășurau munca re

gizorii Paul Guști, Alexandra 
Sahîghian, Soare Z. Soare, ac
torii Maria si Elena Ciucures- 
cu., Ion Mânu, Nae Soreanu, 
Ion Mcrțun, Aura Buzescu. 
Am jucat alături de Aristide 
Demetriade, Constantin Notla- 
ra, loan Petrescu, Constantin 
Tănase. De la toți am căutat 
să învăț cît mai mult. Am ju Conslantin PASCU

Cei care zic că au călătorit în- 
ghesuiti, în cutare sau cutare auto
buz, mai rău ca niște sardele, să 
știți că de fapt au călătorit ca-n 
sînul lui Avram. Eu, chițibușar și 
curios din fire, am desfăcut o cutie 
de sardele să mă conving cum tră
iesc 
de 
mai 
tic.
zl'talea, 
tr-o bună 
șani 
portă 
intră 
că la
te sardele în 
stadion, devenisem ca niște roșii 
zate în presa pentru bulion, la 
port eram claie peste grămadă, 
Livezeni totul se transformase 
marc porție de musaca de
geri.

De-a!ci a început de fapt și 
dalul. O voce înăbușită de co, 
sacoșe a dat tonul:

— De ce nu puneți o cursă dublă 
și pentru schimbul doi ? Ce vreți 
să mă ducă în fiecare zi ou salva- 
dea de la Vulcan pînă la preparatia 
Coroești ?

— Ia nu mai urla la minei Uită-te

scan-

stau opt ore ca un sloi. Las' că ne 
mai în tî In im noi !

In acel moment, în spatele auto
buzului, un copil a leșinat. Un ce
tățean mai săritor a strigat să o- 
preasefi mașina. Șoferul n-a oprit. 
Era în pantă. Copilul leșinat era în 
picioare, n-avea loc să cadă. Ce 
bine 1 Cînd a oprit autobuzul, un 
cetățean l-a dat jos pe copil și, con
form indicațiilor, l-a luat la palmi

Pînă sa ia apă de la fintină, în 
autobuz s-a spart o sticlă de lichior. 
Unul spunea că e de 
că-i Mocca, iar două 
spuneau nimic pentru 
ăsta își curățau
aromată și ziceau 
pe înfundate, 
nu-și revenise. O bălrinica își lacea

vanilie, altul 
cucoane nu 

că în timpul 
ciorapii de licoarea 

ceva de „dulce" 
Intre timp copilul

n-a 
or fi unii 
dar se-n- 

Autobuzul cu 
eu. n-a fost nici 

Mai vin ele și 
urmei, trebuie 
într-un fel că

i sensibili e adevărat, 
ei cu t:mpul. 
am călătorit 

nici ultimul.
Și, la urma 
călim și noi 
prea sintem sedenlar.

Nim POPA

xa- 
s<i 
ne- 
sîn t 
pa- 
de

D. C.

1
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NTABILIZAREA O cititoare

ne sesizează

un deziderat major Scump cocoș!

al I. F. Petroșani
i ■1

înlr-una din zile la 
legume și fructe nr.

păsări

întreprinderea forestieră Petroșani 
a reușit în trimestrul II să recupe
reze o mare parte din restanțele pri
mului trimestru și să încheie semes
tru! cu un bilanț pozitiv. Astfel, ea 
a reușit să realizeze sarcinile de 
plan la producția globală, producția 
marfă și producția marfă vîndută și 
încasată in proporție de 104,3 la 
sută 100.3 Ia sută și, respectiv. . 101 
la sută. La productivitatea muncii 
s-a obținut lin spor de 1 la sută, iar 
pe cinci luni. Ia prețul de cost, a 
îost obținută o economie de 50 000 
Jei. 1 a 1 000 tei producție marfă a 
fost înregistrată o reducere a chel
tuielilor cu 28,54 lei. Au fost reali
zate în ptus importante canl'tăți de 
material lemnos și anume : bușteni 
gater rășinoase — 472 mc. lemn de 
mină — 579 mc, celuloză — 560 
mr. bite manele — 90 mc, lobde in
dustriale — 2 550 mc etc.

Din 26 de sortimente, 23 au fost 
realizate. Fată de 18 sorturi neren- 
lablle la începutul anului, după ac
tivitatea din semestrul I, 10 au de
venit rentabile. Dintre sectoarele 
întreprinderii. Roșia — șef de sec
tor Matei Nicolae și Lonea — șef 
de sector Jenciu Gheorghe — au a- 
dus o însemnată contribuție la rea
lizările întreprinderii. Aceste reali
zări au fost posibile datorită:

pro-valoric peste 40 la sută din 
ductia marfă, a întreprinderii. ‘ 

perspectiva 
acestor sor- 
tovarășului 

directorul 
relatat ur-

© Extinderii metodei de exploa
tare în trunchiuri și catarge la toa
te parchetele care au distanta 
scos-aproplai mai mică de 1 
metr 1.

de
000

® Introducerii traotoareloT în 
tul atelajelor particulare la 
tele Bllug-Văcaria, Pietroasa 
rîul Sfănconilor ;

lo- 
parclte- 

și Pî-

brigăzi
60 la

Extinderii muncii cm 
kemplexe în acord global; 
sută din masa lemnoasă este ex
ploatată în prezent de către aceste 
brigăzi.

Cu toate rezultatele bune obținute 
în primul semestru, întreprinderea 
n-a ajuns la Tontabilizaiea tuturor 
produselor, sarcină principală 
icvine în 
anul 1969 
ceasta cu
epl produse nerontabile 
gater rășinoase, bușteni 
bile manele, lemn de mimă rușinoa
se, lemn de mină fag, celuloză ră
șinoase, lemn pentru construcții ru
sule fag, cherestea fag — reprezintă

ce-t 
în 

dolatii. A- 
cu cit cele 
— bușteni 
gater fag,

acest an, în așa fel ca 
să renunțe la 
atît mai mult

Pentru a cunoaște 
rentabilizării în viitor a i 
limente ne-am adresat 
inginer Bădica Nicolae, 
întreprinderii, care no-a 
motoarele :

„Prin măsurile pe care
și le vom lua în continuare, vom 
reduce dotațiile anului 1968 
mălaie. In același timp vom 
nna acțiunea de rentabilizare 
lor 8 produse în așa fel ca 
nul 1969 întreprinderea să devină 
rentabilă. In acest scop am inițiat 
o serie de măsuri dintr^ care ma
joritatea au fost aplicate cu rezul
tate bune. Amintesc printre altele:

— lichidarea, în acest an, a sto
rurilor vechi de lemn de foc 
în prezent se cifrează Ia 
130 000 metri steri;

— construirea drumurilor de 
lă în exploatările Polalișle și Va
lea de Brazi, care vor scurta Ia ju
mătate distanța de scos-apropiat (de 
la 800—1 000 metri la 400 metri) și 
ca urmare se vor reduce cheltuieli
le pe metrul cub Ia această fază ;

— înlocuirea releului de funicu
lar din exploatările Storojoaia cu 
drum auto, redueîndu-se astfel chel
tuielile de transport cu circa 12 
lei/mc

— extinderea metodei de exploa
tare prin trunchiuri și catarge la 
toate parchetele ;

— completarea efectivului cu 
maiștri și tehnicieni, pentru întări
rea asistenței tehnice, în scopul va
lorificării superioare a masei lem
noase ;

— mecanizarea fazei de apropiat 
Ia toate sectoarele ;

— prin darea în folosință a de
pozitului final Uricani, se va pu
tea realiza o sorlare mai judicioasă 
care va ridica indicele de utilizare 
a masei lemnoase cu cel puțin 1 la 
sută la sectoarele Cîmpu Iui Neag 
și I upeni ;

— reducerea cheltuielilor nepro
ductive care sînt încă mari (pe cinci 
Juni de peste 300 000 lei) prin ono
rarea tuturor contractelor și redu
cerea creditelor restante.

Urmărind zi de zi 
tor măsuri, căutind 
potrivit situațiilor 
convingerea că vom 
zăm planul la toate 
iar începind cit anul 
fără dotații".

le-am luat

la ju- 
conti- 
a ce- 
în a-

care 
circa

coas-

aplicarea aces- 
mereu altele, 

existente, am 
reuși să reali- 

sortimentele, 
1969 să lucrăm

RECLAMA
COMERCIALA

(Urmate din pag 1)

în
de

Alt magazin, altă vitrină, altă 
ftebare. In vitrina unui magazin 
chimicale trebuie neapărat să ve
dem mărfurile existente și îu raft? 
Mu ar fi mai indicat să ni se pre
zinte, nu cutiile sau bidoanele de 
vopsea, ci însăși conținutul acesto
ra, culorile ? Ele sini mai grăitoare 
și nici nu necesită prea mari e- 
forturi de creație (curcubeul a tost 
descoperit de mult, nu așteaptă decîl 
că fie transpus pe un panou). Decît 
să așezi in vitrină un rulou pen
ii ii zugrăvit nu e mai sugestiv să 
prezinți însăși modelul ruloului ? 
Bineînțeles cu sugestii pentru doza
rea culorilor, insolite chiar de cla
sica formulă : „Vă recomandăm a- 
eeste modele și aceste culori".

Jn prezent vînzarea multor arti- 
tole pentru fotografii amatori neini- 
Jiafi în tainele acestei arte, se face 
cu totul întîmplător. Nici un ma
gazin cu astfel de articole nu pre
zintă clienților două, trei fotografii, 
sub care, o scurtă explicație să con
stituie un îndemn pentru cei intere
sați : „Această fotografie a fost rea
lizată cu aparatul „X" pe hîrtie „Y* 
și cu reactivi „Z". Sini multi foto- 
amatoii și mai multi care ar vrea 
Să devină, care nu așteaptă decît un 
tmbold- sau poate garanția că la ma
gazin vor găsi tot ce trebuie pentru 
a și realiza pasiunea. In multe ora
șe din tară, în jurul unor asemenea 
magazine, se constituie adevărate 
tercuri fote.

In multe magazine și vitrine, în
deosebi în magazinele cu articole 
metalo-chimice, întîlnim panouri în
soțite de fraze vagi, banale, stereo- 
tipe : sortiment bogat, produse de 
calitate etc. Expuse din aceeași 
„obligație" (vezi vitrirfa magazinu
lui de încălțăminte de lîngă „auto- 
molo" unde sub titlul sortiment bo
gat, se află două perechi de sanda
le, doua de cizme, o pereche de pa
puci de casă și două perechi pan
tofi de tenis, acestea nu atrag prl-

virile, nu spun cumpărătorilor 
ce-1 interesează.

Așteptăm din partea organizațiilor 
comerciale, a decoratorilor șl res
ponsabililor de unități mai multă 
Inițiativă în măsurile ce le între
prind pentru stimularea vînzării. E 
în interesul atît al lor cît șt al ce
tățenilor.

ceea

„M-am dus 
magazinul de 
38 din Petrila. Se vindeau 
și am cumpărat doi cocoși. Cîntă-
reau ambii 4,800 kg. Am calculat a- 
tunci pe loc: 4.8 x 12 — 57,60 lei. 
Dar vînzătorul (David Ion) mi-a ce
rut 85 de lei! A procedat astfel, cu 
mine și cu alti cumpărători. Am sesi
zat cazul gestionarului magazinului, 
iar dînsul mi-a răspunș: Descurcă-te 
cu cl (cu vînzătorul...). Ce-m: spui 
mie ?".

Sînt rînduri primite de la o citi
toare din Petrila, 
Viorica. Am trimis 
viciului de miliție 
Petroșani. După un

tov. Temneanu 
scrisoarea Ser
al municipiului 

timp a sosit și...

Răspunsul miliției
„In legătură cu cele sesizate 

că Temneanu 
Petrila, a fost : 
David Ion, de

38, vă 
efectuat 

respectivă 
confirmat întocmai. Urmează ca

Viorica, din orașul 
înșelată de vînzătorul 
la magazinul C.V.L.F. 
facem cunoscut că 

cercetări în cau- 
i și cele sesizate

nr.
s-au
za
s-au
vînzătorul Ion David să fie trimis în 
judecată pentru infracțiune de spe
culă".

Și*au liifai căruta*n drum

a a-, 
inte- 
ppji-. 

prins

oare contabilul șef 
de care aparține 

pentru poziția nr. 
plătește imorlis-

FOTOCRITICA

e

de călătorie
însemnări

și sentimentul national. Eram cunos- 
cutl 
mult 
ziua
prea
de- spectatori, echipa inoqstră, 
denumirea de Reprezentativa 
dlcală română începe jocul almilnd

dincolo de ecuator 
chiar, iubiți! Duminică 16 
primului meci, a vjfnit 
repede. In fata 'a peste

EXPLOATAREA DESCHIDERI
In urmă cu vreo cinci luni, acest 

vagon de dormit (sau atelier)
a fost tras pe dreapta, aproape
de mina Livezeni.

Proprietarul — cu siguranță C.F.R.
a cărui emblemă o poartă —
vut grijă să-i asigure aerajul 
rior prin spargerea unui geam, 
tril a nu mucezi. Că încă nu a

mucegai este posibil, dar cum 
mîne cu folosirea' mijloacelor 
din dotare? Știe 
al unității C.F.R.
acest vagon, că 
67 din inventar
meni degeaba ? Ori poate la C.F.R. 
problema eficientei economice 
ajuns încă pe ordinea de zi...

CU JIUL ÎN CONGO 0)
După o călătorie lungă, obositoa

re dar foarte interesantă, iată-ne ajun
și la Brazzaville, orașul care avea să 
ne găzduiască mai mult de jumăta
te din perioada afectată 
echipei noastre 
călduroasă atît 
oficiale cît și 
surprins plăcut, 
ne-a făcut să simțim și mai 
răspunderea pe care o purtăm 
reprezentanți ai sportului 
din România.

O altă surpriză plăcută — timpul. 
Ftind In perioada de Iarnă, Brazza- 

■ viile ne-a primit cu o temperatură- 
potrivită, cu lin cer mai mult înnou- 

, rat dar fără ploi, într-un cuvînt ou 
un timp bun pentru fotbal.

Primul contact cu stadionul l-am 
avut chiar a doua zi după sosire 

-cînd am susținut un ușor antrena
ment de 
plăcute n-au lipsit 
jul exotic, măreția 
obiceiurile africane

turneului 
în Congo. Primirea 

din partea organelor 
a populației ne-a 
dar în același timp 

mult 
ca

sindical

acomodare. Impresiile noi, 
nici ele. Pelsa- 
fluviulul Congo, 
și căldura cu

BE MINE NOI
Paroșeni

■j ' .; .• 3.-’ : '.

angajează pentru mina Livezeni:

mineri

®

ajutori minieri

vagonetari

muncitori necalificați suprafață

mecanici mașină de extracție

lăcătuși și electricieni de mină

forjori și sudori

Audiențele pentru angajare se țin în zilele de luni și 
joi la mina Paroșeni, iar miercuri între orele 9—11 la puțul
de aeraj Livezeni.

care ne înlimpinau, mai ales copiii 
congolezi (salutlndu-ne cu cuvintele 
„La Roumanie, la Roumanle") ne-au 
Impresionat profund. Acest cuvînt, 
atunci cînd ești departe de tară, are 
darul să trezească în tine mîndria

și, mal 
iunie, 
parcă 
80 000 

sub 
sin-

Întrecerile din „Cupa Mi
nerul“ în plină desfășurare

găzduit noi între- 
fotbal și volei din 
competiții 
Avînd un

sportive 
caracter 

fost dis- 
parte cu 
scorurile

In ziua de 9 Iulie, stadionul Jiul 
din Petroșani a 
ceri de handbal, 
cadrul popularei 
„Cupa Minerul",
eliminatoriu, meciurile au 
putate și soldate în mare 
rezultatele scontate. Iată 
înregistrate :

HANDBAL: Utilajul Petroșani — 
Minerul Vulcan 36—29 (20—14); 
Minerul Lupeni — Jiul Petrila 30—6 
(20—6).

FOTBAL: Preparatorul Petrila — 
Minerul Aninoasa 0—-0. Conform re
gulamentului, în faza următoare s-a 
calificat Preparatorul Petrila, echipă 
cu medie de vîrstă mai mică

VOLEI: Minerul. Vulcan — Jiul 
Petrila 8—0; Minerul Aninoasa — 
Utilajul Petroșani 3—2; Parîngul 
Lonea — Minerul Lupeni 8—0.

Azi, 11 Iulie, vor avea loc . între
cerile finale, tot pe stadionul Jiul 
din Petroșani. La ora 16, va începe 
meciul de fotbal dintre Preparatorul 
Petrila și selecționata sindicală Mi
nerul Lupeni și cel de volei dintre 
Parîngul Lonea și Minerul Aninoa
sa. Echipa învingătoare va 
în meci decisiv, pe Minerul 
Meciul de handbal Minerul 
— Utilajul Petroșani începe 
17.

întîlai, 
Vulcan.
Lupeni 
la ora

următoarea . formație : Zamfir 
Talpai, Georgevici, Stoker, Mihai — 
Popescu, Sandu — Peronescu, 
bardi, Ionescu, Naidi.n. Intilnim 
chipa reprezentativă de tineret 
Congoulul, o veritabilă echipă 
tională, pregătită de cunoscutul 
trenor din R.F.G. Otto Westphal.

începutul este bun. Sîntem supe
riori ca joc colectiv dar ratăm e- 
xasperant de mult. Echipa congole
ză se apără organizat și contraatacă 
periculos. Jucătorii africani, virtuoși 

. înnăscuti ai balonului, au în rindu- 
rile lor cîteva individualități de 
mare rang. Și astfel, în ciuda fap
tului că dominăm autoritar 40 de 
minute, încheiem repriza conduși cu 
2—0. Jucăm bine în cîmp. con
struim, atacăm, pe alocuri facem 
demonstrații tehnice, dar nu mar
căm. Ne surprind schimbările dese 

ide ritm, exploziile individuale 
Iată-ne conduși cu... 4—0. Spre a 
pierde la scor trebuiau marcate 
!urf. întreaga echipă simte acest 
cru și astfel începe acel infernal 
sfert de oră al băieților de la poa
lele Parîngului. In 10 minute mar
căm două 
puțin Încă 
necruțător.
repeziciune
scorul de 4—-2. Păcat 1 Am prestat 
un joc bun, dar fotbalul „se joacă" 
pe goluri. Este o realitate de care Y 
va trebui să ținem cont în vlltoa- Ț 
rele meciuri. Y

Presa șl populația aduc, e drept, Ț 
elogii jocului nostru colectiv. Dar Y 
pe noi ne-ar fi încălzit parcă mai y 
mult victoria 1 Cu aceste gînduri a- y 
bordăm meciul din 18 Iunie. Ju- Ț 
căm cu „stelele Congoului" (Etoile y 
du Congo) — campionii tării. O In- y 
disponibilitate de ultim moment C 
(Peronescu — întindere musculară), V 
ne pune pe gînduri... y

goluri și mai ratăm pe 
trei. Timpul este Insă 
Minutele se scurg cu 
și meciul se încheie cu

F. F. A. „VISCOZA"
LUPENI

vinde din stocurile disponibile 
următoarele materiale :

rulmenți
1

piese auto
articole laborator
aparate de măsură 
și control
reactivi laborator

Cei Interesați pot lua informații de la serviciul apro
vizionării ăl întreprinderii, din Lupeni str. Viscozei nr. 1, 
telefon 8—10.

Exploatarea minieră
Aninoasa

cu sediul în comuna Aninoasa strada Uzinei nr. 1, angajea
ză prin concurs :

(Urmare în număîul viitor)

Radio

PROGRAMUL II:

Prof. Mircea PASCU

VINERI 12 IULIE

I

VINERI 12 IULIE

maiștri mineri

TV PROGRAMUL I:

11,00

12,00
12,30

18,00

18,30

19,00

JOI 11 IULIE

emisiunii de

elevi — Con- 
fizică.

specialiști.

19,30
19,50
20,00
20,26

20,45

21,10
21,30

22,30

22,47
23,00

Curs de limba germană 
(lecțiile 19 și 20).
Curs de limba spaniolă 
(lecțiile 19 și 20). 
Telecronica economică, 
închiderea 
dimineață.
TV pentru 
sultațti la
TV pentru 
Ciclu] „Medicină".
Curs de limba rusă (lec
ția a 23).
Studioul pionierilor — 
Serbare pescărească. 
Telejurnalul de seară. 
Buletinul meteorologic. 
Film serial: „Vikingii". 
,,Ceteră din lemn de 
munte". Program de mu
zică populară cu Emil 
Gavriș, Maria Pietraru 
și Ion Văduva.
Artă plastică. — Roman
tism (I).
Teleglob.
Document: Judecată pri
pită (II).
Parada vedetelor: Bobby 
Solo.
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

5,00 Buletin de știri; 5,05—6,00 
Program muzical de dimineață; 6,00 
—8,25 Muzică și actualități; 8,25 Mo
ment poetic; 8,30 La microfon, me
lodia preferată; 9,00 Buletin de știri; 
9,05 La microfon, melodia preferată;
9.30 Matineu literar; 10,00 Cîntece 
de muncă; 10,10 Dansuri simfonice;
10.30 Muzică populară; 11,00 Buletin 
de știri; 11,05 Noi înregistrări rea
lizate în studiourile noastre; 11,25 
Recii'tal de operă Nicolae Florei;
11.45 Sfatul medicului; 12,00 Pagini 
alese din muzica de estradă; 12,30 
Intîlnire cu melodia populară și In
terpretul preferat; 13,00 Radiojurnal. 
Sport; 13,20 Soliști și orchestre de 
muzică ușoară; 14,00 Cîntă orchestra 
de muzică populară „Doina Banatu
lui" din Caransebeș; 14,15 Dumbra
va minunată (emisiune pentru copii); 
14.25 Radio-piiblicitate; 
d.ii populare executate 
15,00 Buletin de știri; 
pentru clavecin; 15,15
premieră; 15,35 Cîntecele anotimpu
rilor; 16,00 Radiojurnal. Sport; 16,20 
Jocuri populare; 16,30 Coresponden
tă specială : Note de călătorie din 
Republica Federală a Germaniei;
16.45 Concertul nr. 1 în sol minor 
pentru vioară și orchestră de Max 
Bruch; 17,15 Pentru patrie; 17,45 
Program de cîntece; 18,00 Buletin 
de știri; 18,02 Revista economică; 
18,20 Muzică populară; 18,45 Pagini 
celebre din opere; 19,00 Radiogazeta 
de seară; 19,30 O melodie pe adresa 
dumneavoastră; 20,00 
știri; 20,05 Actualitatea 
literare; 20,20 Cintcce 
Jocuri populare; 20,40

formația australiană Bee Gees; 20,55 
Noapte bună, copii; 21,00 Cîntă Lia
na Antonova; 21,05 Oameni de sea
mă — Ion Ionescu de la Brad; 21,30 
Recunoașteți melodiile ?; 22,00 Radio
jurnal. Buletin meteorologic. Sport; 
22,20 Muză că ușoară de Constantin 
Alexandru; 22,30 Moment poetic; 
22,35 Pagini lirice în interpretarea 
orchestrei Bert Kaempiert; 23,00 Dia
log cu muzica ușoară; 24,00 Buletin 
de știri; 0,05—3,55 Estrada nocturnă.

14,45 Melo- 
la acordeon;

15,05 Piese
Lectură In

7,00 Muzică populară din Moldo
va; 7,30 Buletin de știri; 7,39 Două 
învîrtite de Tiberlu Brediceanu; 7,45 
Cîntă fanfara; 8,00 Melodii populare; 
8,10 Tot înainte (emisiune pentru 
pionieri); 8,30 Buletin de știri; 8,35 
Suita de balet nr. 1 de Gluck-Mottl; 
9,00 Pagini din opera „Căsătoria se
cretă" de Cimarosa ; 9,29 Muzică 
de cameră; 10,00 Buletin'- de știri; 
10,05 Două melodii cu Aida Moga;

10,10 Teatiu radiofonic; 11,11 Muzi
că ușoară; 11,40 Recita] de vioară 
Mihai Constantin eseu; 12,00 Buletin 
de știri; 12,07 Cîntece și jocuri 
lare; 12,30 Flori și melodiii; 
Știința în slujba păcii; 13,40 
din opere; 14,00 Radiojurnal; 
Concert; 15,00 Muzică ușoară; 
Muzică populară; 16.00 Două 
simfonice de Jean Sibelius;

■ Muzică; 16,20 Pe teme medicale; 
16,30 Maeștri ai madrigalului; 16,50 
Un interpret de neuitat — Nat — 
King Cole; 17,00 Radiojurnal; 17,15 
Din pîlnia gramofonului; 17,35 Mu
zică ușoară; 17,45 Muzicieni români 
de azi despre muzicieni români de 
Ieri; 18,10 Din repertoriul violoniști
lor Jean Ionescu și Helmut Zacha
rias; 18,30 Antologie de literatură 
universală; 18,50 Muzică; 18,55 Bu
letin de știri; 19,00 Concert de mu
zică populară; 19.30 Seară de operă: 
„Ivan Susanin" de Glinka; 21,00 Bu
letin de știri; 21,05 Seară de operă 
(continuare); 21,30 Studioul de poe
zie; 21,50 Seară de operă (continua
re); 23,00 Radiojurnal; 23,07 Arta 
violonistică a lui George Enescu;
23,56 Melodii pentru ore iîrzii; 
0,55—1,00 Buletin de știri.

maiștri electro mecanici

Buletin de 
în revistele 

bătrînești șl 
Noutăți cu

PETROȘANI — .7 Noiembrie: Karpathy Zolta-n ; Repu
blica: Căutătorii de aur din Arkansas; PETRILA: Loan a ; 
LONEA — Minerul ; El Dorado ; 7 Noiembrie: ® poveste 
uimitoare; ANINOASA: Sfîntul la pîndă; VULCAN: Răz
bunarea haiducilor; LUPENI — Muncitoresc: Jandarmul la 
New York; Cultural: Oscar.

popu-
13.30

Duete
14,08
15.30
piese
16,15

maistru principal miner

Concursul se va ține la sediul Exploatării miniere Ani
noasa, în ziua de 30 iulie 1968 orele 8.

Salarizarea

Informații
nal din cadrul

în conformitate cu

suplimentare se pot
E.M. Aninoasa.

H.C.M. 1116 1965.

obține la biroul perso

ȘCOALA PROFESIONALA
COMERCIALA
PETROȘANI

Strada 23 August nr. 6

Angajează pe o perioadă de pa- 
fru luni, începind din 15 iulie a. c. un 
contabil șef, cu vechimea corespunză
toare. Candidatul poate fi și pensionar.

Alte informații se pot primi de la 
școală între orele 7—15,50.
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să se
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El a cilii

călătorii 3 fost 
a programelor lo- 
și politica ameri- 
zonă a Asiei de

MOSCOVA. — In cursul convor
birilor pe care le-a avut președintele 
Nasser cu Leonid Brejnev, Nikolai .

s-ctu găsit 
critică 
aplica- 
a ba- 
peste

cu privire la 
forțelor și In- 

din Turcia, 
poporului, ca- 
cele 450 man-

pe șoseaua nr. 9“ ; 
forțelor armatei de

la 
o-

@ Maurice Cowwe de Mur vi fie numit în fancfiia de 
prim-ministru

PARIS. — Georges Pompidou l-a 
vizitat miercuri după-amiază pe pre
ședintele de Gaulle, căruia i-a re
mis demisia guvernului pe care l-a 
condus. După primirea demisiei, ge
neralul de Gaulle a adresat fostului 
premier o scrisoare în care aduce 
elogii activității sale în cei șase ani 
șl trei luni cît s-a aflat în fruntea 
guvernului.

In aceeași după-amiază, președin
tele de Gaulle l-a numit pe Maurice 
Couve de Murville în funcția de 
prim-ministru. Noul premier și-a în
ceput consultările în vederea formă
rii guvernului, a cărui componență 
va fi cunoscută vineri după-amiază. 
Maurice Couve de Murville a în
deplinit timp de zece ani . funcția de 
ministru al afacerilor externe al

Franței, fiind numit recent ministru 
al economiei și finanțelor în prece
dentul guvern.

Anterior, în cursul dimineții, gu
vernul prezidat de Pompidou a ți
nut ultima sa ședință, în cursul că
reia președintele de Gaulle a expri
mat mulțumiri miniștrilor pentru a- 
portiil adus la conducerea statului. 
Consiliul de Miniștri a examinat și 
aprobat cu acest prilej cîteva pro
iecte de lege, care se vor afla pe 
ordinea de zi a viitoarei sesiuni 
parlamentare.

Agenda politică franceză prevede 
pentru joi întrunirea în prima sa 
ședință a noii Adunări Naționale. 
Guvernul pe care-1 va forma Maurice 
Couve de Mur viile urmează 
întrunească sîmbătă.

încheierea lucrărilor
Plenarei C. C. 
al P. M. U. P.

VARȘOVIA. — La Varșovia s-au 
încheiat lucrările Plenarei C.C. al 
P.M.U.P. Plenara a hotărît con.voca- 
rea celui de-al V-lea Congres pen
tru data de 11 noiembrie 1968 și a 
adoptat în unanimitate tezele G.G. 
pentru Congresul al V-Jea al P.M.U.P. 
Pe ordinea de zi a lucrărilor Con
gresului vor figura raportul C.C. șl 
sarcinile în vederea întăririi și dez- 
voltăii continue a R.P. Polone, pre
cum și alegerea noului Comitet 
Central.

Comitetul Central 
aprobat cererea Iul 
'de a fi eliberat din 
nătale din funcția 
Biroului Politic al C.C. 
nea, a fost 
Wladyslaw 
din funcția 
legătură cu

Comitetul 
leslaw Jaszczuk, secretar al 
funcția de membru al Biroului Po
litic, far Mieczyslaw Moczar a fost 
ales membru supleant al Biroului 
Politic și secretar al C.G.

Podgornîi și Alexei Kosîghin 
loc un schimb de păreri 
cerc larg de probleme ale dezvoltă
rii în continuare a colaborării mul
tilaterale dintre U.R.S.S. și R.A.U., 
Situației din Orientul apropiat și cu 
privire la alte probleme internațio
nale de interes reciproc, se spune 
în comunicatul dat publicității 
Moscova după încheierea vizitei 
ficiale a președintelui R.A.U.

O atenție deosebită' s-a acordat 
cursul convorbirilor situației din
rientul Apropiat, se spune în comu
nicat. Părțile au ajuns la un acord 
privitor la pașii care vor fi tăcuți 
în comun în scopul restabilirii păcii 
și securității în această regiune.

STEAGUL &OȘU

ditl
Tirgui 
u al < 
xelles.

aprobată
Wicha de a fi 
de secretar al 
pensionarea sa. 
Central a ales

al P.M.U.P. a 
Edward Ochab 
motive de să- 
de membru al 

. De aserne- 
cererea Iul 

eliberat 
C.C. în

Bc-pe
C.C., în

ABA. — Postul de radio Biafra 
a anunțat marți că avioanele forțe
lor militare federale nigeriene au 
atacat orașul Arochuku de pe fron
tul de est. Mai mulți civili au fost 
uciși. Precizînd că bombardamentul 
a fost de o Intensitate deosebită, 
radio Biafra relevă că în perimetrul 
orașului nu se află nici un obiectiv 
militar. Aviația federală, se arată în

Mișcarea grevistă din Italia
ROMA. — Mișcarea grevistă din 

Italia continuă, cuprinzînd ansamblul 
gcțiv'tății economice, atît în secto
rul public, cît și în cel particular. 
Ca iirmare a grevei tipografilor, la 
Roma și Milano nu a apărut nici 
un ziar, iar greva acestora va fl ur
mat* de cea hotărîtă de operatorii 
de teleimprimatoare. A fost, de a- 
semonea, anunțată o grevă generală 
în triunghiul industrial Milano-Turin- 
Genova, precum și la șantierele na-

—® —

armelor

vale de la Ancone și Palermo. O 
altă grevă generală a fost hotărîtă 
de muncitorii din industrie și agri
cultură din regiunile Triest, Nisa, 
Palermo și Roma. Muncitorii fero
viari au anunțat, la rîndul lor, în
cetarea lucrului în întreaga țară în
tre 21 și 24 iulie. Sînt de asemenea, 
afectate de mișcarea grevistă indus
triile zahărului, cimentului, textile
lor și confecțiilor, precum și indus
tria chimică. Greviștii cer îmbună
tățirea condițiilor de trai șl a sala
riilor, o mal bună folosire a forței 
de muncă, reducerea orelor de mun
că, suspendarea concedierilor. In 
sfîrșit, mai multe categorii de sala- 
riați din aparatul 
să intre în grevă 
iulie.

de stat urmează 
începînd din 12

se agită
(U/mare din pag. 1)

a
a

Faptul că revolverul 
fost împușcat Robert 
fost expediat fără 
cu poșta de către un 
arme de foc, ceea ce 
și cu arma cu care a 
președintele Kennedy, 
impresioneze de loc pe președintele 
„Asociației naționale a trăgătorilor".

Pe de altă parte, posibilitățile di
feritelor comisii legislative șl sub
comisii din Congres de a tărăgăna 
luarea unei hotărîr.i sînt nemărgi
nite și se pare că ele sînt pe deplin 
folosite. In primul rînd, autoritățile 
din multe state nu vor să renunțe 
la dreptul unui control propriu asu
pra armelor. Apoi, frontul; oameni
lor politici, care se pronunță pen
tru un control al armelor, este de
zorganizat, ba chiar scindat., 
propus zeci de prgieete de legi 
acest sens, care în parte se 
zic unele pe altele. Pînă și 
Tul Mansfield, conducătorul 
u.nii democrate din Senat, a 
pînă de curînd toate eforturile 
legiferare a comerțului cu arme și 
deabia sub presiunea, protestelor 
pinîei publice a devenit ceva 
îngăduitor. Se pare că conflictul 
mai înverșunat în legătură cu 
mertul de arme va juca un rol 
portant în campania electorală 
săptămînile și lunile următoare.

cu care 
Kennedy 

nici o îndoială 
magaz.n de 
s-a întîmplat 
fost pmorî't 

nu pare să-1

S-au 
în 

contra-
senato- 
fracti- 

sabotat 
de

)- 
mai 
tot 
co- 
im- 
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O nouă

Declarația Partidului republican 
al poporului din Turcia

ANKARA. — Principala grupare 
politică de opoziție din Turcia, Par
tidul republican al poporului, a dat 
publicității o declarație de politică 
externă, în care cere denucleariza- 
rea Turciei și desființarea umor ba- • 
ze americane staționate pe terito
riul turc. Prezența acestor baze, se 
subliniază în declarație, poate atra
ge Turcia într-un conflict, împotri
va voinței sale. Declarația preconi
zează, totodată, încheierea neîntîr- 
zlată a actualelor negocieri asupra 
acordurilor
statutul și caracterul 
stalațiilor 
Partidul republican al 
re dispune de 95 din
date în Adunarea Națională, se pro
nunță în favoarea îmbunătățirii re
lațiilor cu țările vecine. In legătu
ră cu aceasta, declarația consideră

continuare, a încercat să bombar
deze și orașul Umuahia, dar a fost 
îndepărtată de focul artileriei anti
aeriene biafreze.

de salvare a refuglaților 
o constituie „încetarea ime- 
focului și crearea condițiilor

ABA. — Autoritățile biafreze au 
reafirmat marți că singura măsură 
efectivă 
biafrezi 
diată a
ca aceștia să se poată întoarce la 
casele lor". Biafra este gata să co
laboreze cu orice organizație inter
națională, inclusiv cu Organizația 
Unității Africane, în vederea obți
nerii încetării focului, se arată în
tr-un comunicat biafrez. In același 
document se spune că în cazul în 
care partea federală ar pune obsta
cole aprovizionării biafrezilor cu a- 
limente și medicamente, mii de re- 
fugiați ar putea muri din cauza foa
metei și bolilor.

Referindu-se la ajutorul promis 
de Marea Bri-tanie, în valoare de 
250 000 lire sterline, postul de radio 
Biafra a afirmat că acesta nu poate 
fl' acceptat atît timp cît guvernul 
britanic continuă acordarea 
tor militar trupelor federale 
ne.

recrudesceniă
a manifestațiilor populare

RIO DE JANEIRO. - Corespon
dentul Agerpres, V. Oros, transmi
te : Capitala Uruguayulu.i a cunos
cut în cursul zilei de miercuri o 
nouă recrudescență a manifestațiilor 
populare. In centrul orașului, o de
monstrație studențească, ai cărei 
participant! cereau suspendarea stă
rii' excepționale, a fost atacată 
poliție. Ca răspuns, manifestanții 
incendiat trei mașini oficiale, 
rîndul lor, funcționarii bancari 
participat la mitinguri în diferite 
puncte ale orașului, cerînd abroga
rea decretului privitor la mobiliza
rea lor militară la locul de muncă 
și desființarea sancțiunilor prevăzu
te pentru participanții la greva ge
nerală organizată săiptăminja treqută 
de Confederația Națională a oame
nilor muncii.

Surse ale poliției informează că 
în cursul zilei au fost arestate încă 
450 de persoane, predate în grupuri 
autorităților militare pentru a fi 
transferate la garnizoane din provin
cie, unde urmează să fie sancțio
nate conform regulamentelor milita
re. Continuă să fie paralizată activi
tatea întreprinderii naționale a com
bustibilului, oa urmare a refuzului

de 
au 
La 
au

de aju- 
nigerls-

Unite,
Nasser, a sosit 
într-o vizită de 
via. După cum 
niug, lp sosire
de Iosip Broz Tito.

Președintele Repu- 
Garnal Abdel 

miercuri la Brioni, 
prietenie în Iugosla- 
anunță agenția Ta

el a fost întîmpinat

Amplasarea de noi baze milita 
re americane în Coreea de sud

WASHINGTON. — Surse demne 
de încredere șud-coreene au relatai 
că guvernul Coreei de sud ar fi de 
acord cu , transferarea bazelor ame
ricane din Okinawa și amplasarea 
unei puternice baze aeriene axS.U.A. 
pe teritoriul sud-coreean. Aceleași 
surse au precizat că deși nu s-a 
luat nici o hotărîre definitivă în a- 
cest • sens;/S.U.A. au .'făcut unele 
studii în Coreea de sud pentru am
plasarea de noi baze sau pentru îm
bunătățirea celor existente. In altă 
ordine de idei, oficialitățile sud-co- 
reene au făcut cunoscut că sînt de 
acord cu sporirea efectivelor mili
tare americane în Coreea de sud.

Agenția UPI arată că Statele Uni
te sînt în căutarea unor noi puncte

de amplasare a bazelor lor, întnucît 
se consideră că vor fi nevoie să 
retrocedeze Okinawa Japoniei sau 
să mențină bazele militare de acolo 
cu condiția 
nucleare.

Ministerul 
anunțat că 
nivel înalt" 
Morris, adjunct al ministrului apă
rării,. s-a întors recent dlntr-o vizită 
în Coreea de sud. Un purtător de 
cuvînt al Pentagonului a declarat 
că scopul acestei 
punerea la punct 
gistice ale S.U.A. 
cană în întreaga 
sud-est.

instalațiilor

al S.U.A. 
militară

de Thomas

Explozia unei bombe în apropierea 
sediului Misiunii iugoslave la O.N.U.

10 iulie, în imediata apro- 
Misiunii permanente iugo- 
Națiunile Unite a explodat 
cu efect întîrzlat. In veci- 

unde a explodat

NEW YORK. — După cum infor
mează agenția Taniug, în dimineața 
zilei de 
piere a 
slave la 
o bombă
nătatea locului 
bomba se află și reprezentanța per
manentă a Cubei la O.N.U. Puterni
ca explgzie a produs avarii sediului 
Misiunii, și clădirilor învecinate. Nu 
s-au înregistrat victime. Poliția în
treprinde în prezent cercetări pen
tru a descoperi pe autorii acestei di
versiuni

Misiunea permanentă iugoslavă de 
pe lîngă Națiunile Unite a dat pu
blicității un comunicat în care con
damnă acest atentat și cere guver
nului S.U.A. să-și respecte obliga
țiile de protejare a reprezentanței 
Iugoslave împotriva unor astfel do 
acțiuni.

Explozia de la reprezentanța Iugo
slavă, subliniază agenția Taniug, 
este 
avut 
triVa 
New

i, subliniază
cea de-a șasea diversiune ce a 
Ioc în ultimele trei luni împo- 
reprezentanțelor străine
York.

Incepind de la 9 iulie, dra
pelul Frontului 
Eliberare a 
pra a ceea 
cum 
cană
cele mai puternice ale între
gului sistem militar al S.U.A. 
de pe. teritoriul Vietnamului 
de sud.

Reprezentantul la Hanoi al 
Frontului National de Elibe
rare din Vietnamul de sud, a 
anunțai această victorie a pa- 
trioților sud-vietnamezi în ca
drul unei conferințe de presă 
Ia care au participat sule de 
ziariști vietnamezi și străini. 
Reprezentantul F.N.E. a adău
gat totodată că luptele conti
nuă in jurul cotei 
„infanteriștii marini 
care s-au. repliat 
complet încercuili".
apoi un comunicat a! Coman
damentului Armatei de Elibe
rare de pe frontul de la Khe 
Sanh care subliniază în primul 
rînd că „retragerea" corpului 
expedi/ionar, format 
infanteriști marini 
de la Khe Sanh, 
de fapt, „o mare 
politică și militară 
Trimilînd trupe la 
americanii au făcut o mare 
greșeală : cu cît mai mult cău
tau să întărească apărarea, 
cu util mai mult trebuiau să 
găsească o mare for fă care să 
asigure securitatea ; cu cil 
mai mult sufereau mari pier
deri cu atît mai mult contra
dicțiile între concentrarea și 
răspîndirea forjelor lor arma
te se agravau. O dovadă a 
eșecului lor este și faptul că 
trupele americdne 
într-o situafie și mai 
atunci cînd au pus in 
re planul de evacuare 
zei de la Khe Sanh:
1500 de. soldafi americani ati 
fost scoși din luptă, iar în
treaga șosea nr. 9, calea de 
acces de lă bază spre regiu
nile de coastă a devenit un 
imens teren al ambuscadelor

diri 6 000 
americani 

reprezintă, 
înfrîngere 

a S.U.A.'ț ■ 
Khe Sanh,

o

din 
în
cu

ia 
cu 
de

de hărțuire și decimare 
rîndul agresorilor.

Pe plan politic, 
tul arată că acest 
a lovit și mai mult
giul puterii militare america
ne, exercilind totodată un e- 
fect nefast asupra moralului 
trupelor S.U.A., ale marione
telor saigoneze și sateliților 
lor. Consecințele imediate ale 
cuceririi Khe Sanhului de pa- 
trioti sini, arată comunicatul, 
„pierderile importările in rîn
dul forțelor militare inamice", 
„eliberarea întregului district 
Huong Hua, unde mai mult 
de 10 000 persoane au înlătu
rai administrația marionetă, 
s-au reîntors în satele lor și 
au instalat puterea populară", 
„împingerea liniei de apărare 
americană 
„creșterea 
eliberare".

Victoria
Sanh,
este rezultatul acțiunilor mi
litare desfășurate în patru e- 
tape de forjele patriotice 
această zonă. Cea dinții a 
ceput la 21 ianuarie prin 
cetirea subsectorplui de 
Huong Hua și a continuat 
distrugerea avanpostului
la Lang Vei. In cea de-a doua 
etapă, care a durai de ta 8 
februarie pînă la 31 martie, 
forțele patriotice au încercuit 
sistemul defensiv, imobilizînd 
10 000 de infanteriști marini a- . 
mericani. In cea de-a treia e- 
tapă operațiunea „Peqasus" 
declanșată de comandamentul 
S.U.A. în scopul de a. degaja 
trupele americane încercuite 
la Khe Sank a suferit un eșec. 
Ultima el apă a începui în 
luna mai cînd unitățile FN.E. 
au supus baza de la Khe Sanh 
unor atacuri din ce in ce mai 
puternice pînă cînd comanda
mentul american a fost liflit 
să ordone evacuarea bazei, 
devenită loial ineficientă.

Adrian IONESCU
corespondentul Agerpresj ia

Hanoi

SAIGON. — Contoi ni datele r încă 
incomplete, agenția „Eliberarea" a- 
nunță că în cursul lunii iu
nie, forțele patriotice ale Fron
tului Național de Eliberare au 
scos din luptă 55 750 de soldați ina
mici, dintre care 16 400 de soldați a- 
mericani și al statelor satelite, care 
participă alături de S.U.A. la războ-
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In
nu
de

Chile 
a plouat 
IO luni

SANTIAGO. — Agențiile de presă 
anunță că în Chile bîntuie o secetă 
cum nu s-a înregistrat în această 
țară în ultimii 102 ani. In Chile nu 
a plouat de zece luni. Cel mai mult 
au avut de suferit 
nordul țării unde se 
palul centru agricol.

Guvernul a fost silit să ia măsuri

regiunile din 
află și princi-

parte din alimenta-

lucrătorilor din acest .sector de a 
relua lucrul. Pe piață au și apărut 
primele semne ale lipsei de benzină 
și gaz îmbuteliat. Autoritățile admit 
că, în cazul agravării situației, se 
va recurge la importul de combusti
bil din Argentina.

excepționale pentru 
vele consecințe ale 
economia națională, 
oficiali ai guvemulu 
zonele bîntwte de 
este critică.

a atenua gra- 
secetei pentru 
Reprezentanții 
afirmă că în

ecetă si t-u ați-a

Realizarea unui produs alimentar 
complex pentru copii

NEW YORK. — Dr. James Co- explicat că a ales griul și năutul,
dinwan, profesor la Universitatea 

Beirut, a ținut marți o conferință de 
presă în care s-a referit la rezulta
tele experiențelor sale în crearea 
unui produs alimentar complex des
tinat să înlocuiască în hrana copii
lor alimentele sărace în proteine. 
Dr. Cowan, care conduce o echipă 
de specialiști libanezi, iordanieni, 
englezi și americani în domeniul a- 
limentației, a realizat un produs al
cătuit din grîu, năut, lapte praf și 
o cantitate infimă de substanțe mi
nerale și vitamine. Noul produs se 
numește „Laubina". Specialistul a

cereale care fac
ția obișnuită ,.a țărilor din Orientul 
Mijlociu, Africa de nord, India și 
Pakistan, și unde carnea, laptele și 
ouăle ce consumă mult mai puțin — 
tocmai pentru faptul că aceste ali
mente sînt deosebit de'bogate în 
proteine și se completează reciproc. 
In plus, noul produs prezintă avan
tajul de a putea fi fabricat în casă, 
de fiecare familie, asigurind o can
titate suficientă de proteine copii- 

in perioada primilor ani de via-lor 
ță.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA i Petroșani, str. Republicii nr. 90. Tel. 1662, 269 (G.G.V.JȚ .

Oceanografia va înlocui 
explorarea spațiului cosmic?

WASHINGTON. — Un industriaș 
american a declarat că oceanografia 
va înlocui explorarea spațiului cos
mic, în deceniul 8 ăl secolului nos
tru. El consideră că piața produse
lor obținute de pe urma explorării 
oceanului va depăși în 1975 suma 
de 15 miliarde dolari anual numai 
în Statele Unite.

Aceste afirmații au fost făcute de 
către Frederick Close, 
societății „Aluminium
America", (A.L.C.O.A.) la cea de-a

președintele
Company oî

Călătorie în balon 
deasupra
Oceanului Atlantic

patra conferință anuală a Societății 
de tehnologie marină din S.U.A. 
Close consideră că investițiile ame
ricane în acest domeniu nu depă
șesc costul unei rachete spațiale. 
EI socotește că oceanografia, acest 
„copil vitreg" al cercetării științifi
ce, care este de fapt „un uriaș, a- 
dormit", va da rezultate numai în 
urma cooperării dintre guvern și in
dustria particulară din S.U.A.

Rezultate îricura 
jaf oare în trata 
mental leucemiei

PARIS. — „Rezultate încurajatoa
re în tratamentul leucemie! pot fi 
obținute prin imunoterapia folosită 
ca urmare a aplicării unui tratament 
de chimioterapie activă", aceasta 
este concluzia cercetărilor întreprin
se de o echipă de specialiști de Ia

TORONTO. Doi actori din 'Toron
to, Mark Winters și Jerry Koslur, 
au hotărit ' să efectueze o călătorie 
în balon deasupra Oceanului Atlan
tic. O încercare anterioară a celor Institutul de Cancerologie din Paris. 
doi a fost interzisă luna trecută de 
Ministerul Transporturilor din Ca
nada.

In cadrul unui interviu, Winters a 
declarat că de data aceasta ei au 
„licența pentru zbor de noapte și au 
trecut 
terul 
heliul 
vor fi
26 iulie, iar călătoria va începe în 
prima săptămînă a lunii august, 
înălțimea maximă de zbor a fost 
fixată de Ministerul Transporturilor
la 5 400 picioare deasupra oceanului 12 șe 
(un picior egal cu 0,33 metri). pletă.

examenele ' cerute de Minis- 
Transporturilor". Balonul și 

cu care acesta va fi umplut 
transportate în Noua Scolie Ia

In timpul cercetărilor, efectuate . 
sub conducerea profesorilor Georțjeș • 

1 Mathe, Jean-Louis Arniel și Leon 
; Schwarzenberg, au fost practicate 

Irei procedee' diferite : injectarea de 
vaccin antituberculos, 
celule leucemlce de 
bolnavi, amestecarea
lor unui alt bolnav și, în sfîrșit, in
jectarea simultană a vaccinului anti
tuberculos și a limfoblastelor cance
roase.

Din 
form

extracții de 
Ia mai mulți 
și injectarea

cei 20 de bolnavi tratați con- 
unuia din cele trei procedee, 
află în curs de vindecare com-

Tiparul I.P.H. Subunitatea Petroșani

iul de agresiune împotriva poporu
lui vietnamez.

Forțele patriotice au distrus în 
acest răstimp 13 batalioane, utr 
escadron de blindate și 33 de com
panii. Pierderile materiale inamice 
se ridică la 275 de avioane, peste 
750 de vehicule militare, 61 de vasș 
de război, 30 de depozite de carbu
ranți sau muniții, 80 de tunuri 
diferite calibre, 
rite, precum și 
sau feroviare.

In comunicat 
pierderilor în 
Iul, în 
de cînd
forțelor patriotice egalează aproape 
totalul pierderilor suferite de inamic 
în tot cursul anului 1967.

de
50 de posturi întă-

20 de poduri rutiere

se arată că totalul 
oameni ale Inamica ■ 

cursul ultimelor cinci luni, 
a fost dezlănțuit* ofensiva

SAIGON. — Agenția France Presse 
transmite că forțe ale Frontului Na
țional de Eliberare din Vietnamul 
de sud au reușit să se infiltreze țn 
periferia Cholon, la numai 8 km de 
centrul Saigonulul. In apropierea 
podului saigonez Binh Chanh au Iod 
lupte între patrioți și unități ale re
gimului militar de Ia Saigon.

® BRATISLAVA. — După 
cum a anunțat radio Bratisla
va, Elena Horvatova, primul 
pacient din Cehoslovacia .isu- 
pra căruia s-a efectuat o o- 
perație de transplantare a ini
mii, a încetat din viată mier
curi în jurul orei 5,00. Nu • 
sînt cunoscute cauzele morții. 
In primele comunicate după 
operație, s-a anunțat că ini
ma funcționa normal. Seara 
tîrzîu ' însă, profesorul Karol 
Siska, șeful grupului' de chi
rurgi care a efectuat operația, ■ 

.a declarat că starea pacientei . - 
este critică. Deși mimai conti
nuă să bată normal, există 
complicații, a spus el.

Medicul de serviciu a de- .: i 
clarat că inima transplantată , 
a funcționat timp de peste 5 
ore. Funcția creierului a fost- 
bună, iar tensiunea normală. 
Potrivit afirmațiilor sale, s-au 
ivit tulburări în funcționarea 
.rinichilor. Cu toate măsurile 
de intervenție luate, Horva
tova nu a putut fi salvată. 
Cauzele morții vor fi consta
tate după .ce se va face au
topsia. Inima .' donatorului a 
fost într-o stare excepțională, 
afirmă medicii.
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