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tăfirea aprovizionării populației
și creșterea rentabilității

de direcție. Comitetul 
organizațiile de masă 
activitatea comitetelor 
într-o serie de probleme

făcut tot 
comitete- 

de partid 
au anali- 
de direr-

unităților comerciale
desfacere, 
vandabile, 

neeconomi-

Tovarășul iosif Banc a plecat 
într-o vizită in Franța

9

A

vicepreședin-
înso-

Tovarășul fosil Banc, 
le al Consiliului de Miniștri, 
lit de specialiști,' a plecat joi dimi
neața în Franța, unde va vizita sis
teme de irigații executate de orga
nizații specializate cu care tara noas
tră colaborează în acest domeniu.

Sectorul IV

să fi ajuns

de Constantin Flilan, ambasado- 
României în Franța, de membri 

oficiale

tovarășul Iosif 
români care îl 

spre sudul Fran- 
cîteva zile, vor

nat 
rul 
ai ambasadei și persoane 
franceze.

In cursul serii, 
Banc și specialiștii 
însoțesc au plecat 
tei unde, timp de
vizita sisteme de irigații, culturi iri
gate, ferme agricole și zootehnice, 
centre pentru colectarea și indus
trializarea produselor agricole.

(Agerpres)

Lonea Plecarea

oare

Constituirea în cadrul organizați
ilor comerciale a comitetelor de di
recție a marcat un important pro
gres in cuprinderea și rezolvarea 
cu competență sporită a probleme
lor complexe pe care le ridică a- 
provizionarea corespunzătoare a 
populației și ridicarea eficientei e- 
conomice a unităților comerțului de 
stat. Organe colective do conducere 
create în cadrul programului amplu 
de perfecționare a conducerii șl 
planificării economiei naționale a- 
rloptai de Conferința Națională a 
P.C.R., comitetele de direcție sînt 
chemate să perfecționeze continuu 
activitatea organizațiilor comerciale, 
să promoveze forme moderne de de
servire, să asigure reducerea chel
tuielilor de circulație, gospodărirea 
spațiilor comerciale și a mărfurilor 
In interesul satisfacerii cerințelor 
mereu sporite ale populației și creș
terii rentabilității unităților.

O analiză recentă făcută de Biroul 
.comitetului municipal de partid asu
pra preocupării comitetului
uartid comerț Petroșani pentru în
drumarea comitetelor do direcție 
cadrul organizațiilor comerciale, 
scos în

tale obținute pînă în prezent și a 
stabilit măsuri importante pentru îm
bunătățirea în continuare ■ a activi
tății comitetelor de direcție.

Rezultate 
ale perfecționării 
metodelor 
de conducere

de ■

din 
a 

evidentă principalele rezul-

Un prim fapt deosebit de semni
ficativ; în lunile care au trecut de 
Ia constituirea comitetelor de di
recție, organizațiile comerciale din 
Valea Jiului au. reușit să realizeze 
sporuri însemnate în realizarea pla
nului de desfaceri. Fată de perioa
da corespunzătoare a anului trecut, 
O.C.L. Alimentara și-a sporit reali
zările cu 8 la sută, T.A.P.L. cu 4 
la sută, O.C.L. Produse industriale 
cu 3 la sută etc. O.C.L. Alimentara 
și O.C.L. Produse industriale și-au 
îndeplinit, în ultima perioadă, sar
cinile de plan. Ca urmare a apli
cării măsurilor preconizate de comi-

mărfurilor, aprovizionarea 
ritmic, iar majoritatea vîn- 
dovedesc o atitudine aten- 
de solicitudine față de cum-

realizări constituie un re- 
preocupării comitetelor de 

pentru îndeplinirea sarcini- 
care răspund. Comitetul de
organizațiile de bază au în- 
comitelele de direcție să a-

tetul- de direcție al T.A.P.L., restau
rantele Minerul și Aeroport, cofe
tăria nr. 9 Petroșani și alte unități, 
care în trecut aveau o activitate 
slabă, obțin în prezent realizări la 
nivelul’ posibilităților lor. In nume
roase magazine s-a îmbunătățit pre
zentarea 
se face 
zătorilor 
tă, plină 
părători.

Aceste 
zultat al 
direcție 
lor de 
partid, 
drumat
bordeze în primul Tind problemele 
esențiale ale activității lor pe care 
să Ie cuprindă în programele lor de 
muncă și să le rezolve judicios cu 
contribuția colectivă a tuturor mem
brilor lor. Comitetul de partid a ur
mărit ca membrii săi, ceilalți comu
niști care fac parte din comitetele 
de direcție să cunoască în profun
zime situația și problemele specifice 
alb fiecărei unități, să participe la 
dezbateri în cunoștință de cauză și 
să vină cu propuneri eficiente. Răs-

punderea lor e cu atit mai mare cu 
rît în comitetul de direcție ei sus
țin nu numai propriul lor punct de 
vedere, ci al întregului comitet de 
partid. Principialitatea, atmosfera 
tovărășească de lucru, afirmarea fără 
reținere a părerilor, au 
mai fructuoasă activitatea 
lor 
și 
zat 
lie
ripalo, între care îndeplinirea planu
lui de aprovizionare și 
situația mărfurilor greu 
lichidarea cheltuielilor
coase. La rîndul lor, la indicația co
mitetului de partid, comitetele de 

, direcție , au organizat colective care 
au întreprins studii privind renun
țarea la spatiile care nu sînt nece
sare, redistribuirea mijloacelor fixe 
nefolosite,' utilizarea intensivă a mij
loacelor de transport. Prin aceste 
acțiuni, comitetele de direcție au 
reușit să determine o preocupare 
sporită pentru ridicarea activității 
comerciale la nivelul actualelor ce
rințe.

Repartizarea judici
oasă a mărfurilor 
pe localități 
și unități — 
o problemă esențială

Discuțiile purtate în cadrul ședin
ței Biroului 
de partid au 
profundată a 
supra cărora

Comitetului municipal 
constituit o analiză a- 
principalelor aspecte a- 
organizațiile de partid

I. BRANEA

(Continuare in pag. a 3-a)

altă fe-

DUBEKIon

melri. Lucrarea a fost 
în a doua jumătate a 
1967 executindu-se pî- 
prezent o avansare de

Ie execută.

pentru „H“

la

s-o

Primele produseSil-mamă.
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Se a-

ea nu
Și eta

oi așu- 
pe coasta Dă- 
reușit s-o în- 
deoarece ne 

adresă în cău-

Aici
„Am reușit", 

la o a treia

se evidențiază frecvent

îmi place. Sînt 
se. poartă frumos 

dat și o hăinuță,

acum trei ma- 
șlie, le cunoaș- 
mintea ei

însilazate

In vederea 
extracției 
centralizate 
a cărbunelui

Șantierul de construcții nr.
Petroșani: îndrumată de

maistrul Tranlea loan, brigada 
de dulgheri a lui Thieș Mi
hai 
prin lucrările de .calijale

La rămînerea sub plan a exp 
tării din prim'a decadă a lunii 
tembrie, sectorul IV al minei 
nea a fost părtaș cu un minus 
589 tone. Care sînt cauzele?

Abatajele frontale 404 și 504, 
luate în blocul IV al stratului 3, 
prezintă, pentru sectorul cu pricina, 
surse importante pentru producția 
de cărbune. Privind retrospectiv rea
lizările din lunile iulie și august, se 
poate constata că Testanfa celor două 
abataje a fost rle 1 756 tone! Cert 
este că, atunci cînd treaba nu mer
ge în cele două 
plan al sectorului 
zat. Dar de ce nu 
cele două frontale ?
însuși minerilor care zi de zi co
boară în abatajele respective.

POP PAVEL, miner șef de schimb 
la frontalul 404 : „Ultimele luni au 
„prins" frontalul către terminatul 
faliei. Lucrăm cu 6—7 oameni pe 
schimb în loc de 9 cît ar fi nevoie. 
Am trecut prin zona de falie și pre
siunile au fost mari. Nu putem răzbi 
cu înaintarea frontului, armăturile 
intră în vatră și atunci este greu 
să le răpim. In loc să dăm gata 
răpirea intr-un schimb, cîteodată o 
facem în două. Și a mai fost și a- 
vari.a de la putui 10. Trei schimburi 
am dus lipsă de curent și n-am pri
mit goale".

BU7.GĂU GHEORGHE, miner șef 
de schimb la abatajul 504 : „Stăm 
prost cu parlea mecanică. Majorita
tea utilajelor sînt vechi cu uzură 
accentuată. Cînd' ți-e lumea mai 
dragă (adică merge strună abatajul 
și sînt goale cîte vrei) se strică ba 
un utilaj, ba altul. Pierdem ore în
tregi pînă dăm de lăcătuși. Stăm 
uneori mult și bine numai pentru un 
șurub... Nu o dată ni se spune să-l 
găsim noi ! N-avem nici oameni des
tui. Ar trebui ca în permanentă la 
locul de deversare 
un om 
tervină 
căderr-a

ING.

sep-
Lo-

; de

S’-
re-

abataje. înlregul 
este senșibil le- 
merge treaba în 
Sa dăm cuvîntul

în rol să existe 
care sa supravegheze, să in
și să împiedice, la nevoie, 
cărbunelui sub crater". 4 

BURfAN CONSTANTIN, șe-

la limita

unor oaspeți 
de peste 

hotare
Capitala 
membru 

al Parti-

La mina Uricani se execută 
săparea puțului nr. 3 care va 
avea o adincime de 420 me
tri. In urmă cu 12 ani, puțul 
a fost săpat pînă Ia adincimea 
de 230 
reluată 
anului 
nă in
120 metri. Pînă la sfîrșitul a- 
cestui an lucrarea va ii ter
minală. astfel ca în 1969 să se 
înceapă amenajările in vede
rea extracției mecanizate a căr
bunelui.

Silvia a avut pînă 
me. Pe toate trei le 
le și le judecă cu 
vîrsta de opt ani :

— Prima mea mamă... N-aș fi 
mult dacă aș li rămas la dînsa. 
li murit de mică. M-a pus pe linia le- 
rată să mă laie trenul... Dar m-a 
luat lata. Mă crește. Pe el îl iu
besc !

Cuvintele întretăiate ale Silviei, 
tremurul din glasul ei, le fac 
asculți cu răsuflarea oprită.

— Dar ai mai avut o 
via...

— Am avut. Dar nici 
purtat frumos cu mine,
țivă. Pe mine mă lăsa afară în 
blocului, iar ea pleca să bea. 
ra o vecină mă ducea in casă. Iar 
o dată, cînd n-an 
m-a bălul de am

— Și aici cum 
place ?

— Bine. „Aici" 
îngrijită. „Tanti" 
cu mine. Mi-a 
de toate...

— N-ai vrea 
mama, să fiii 
pînu acum ?

Fetita privește undeva. în gol 
ochii ei mari, inleligenli. 
leva clipe, apoi răspunde 
rîre, ca la o lecție bine

— Nu, nu vreau. E mai
Chiar și Ia tribunal, cînd voi fi în
trebată, voi spune că vreau să 
rămîn cu tata. Pe el îl iubesc.

— Cine te-a învățat să spui 
așa ?

— Nu... nu m-a învățat nimeni. 
Așa știu eu. Acesta e adevărul... Și 
fetita ne privește bănuitoare, 
mîntîndu-și cu 
lele. Cu toate 
mas neclintită 
„vreau să rămîn

Am urmărit-o
slîrșisem dialogul nostru.
„largul" ei în lumea ei — în mij
locul camarazilor de joacă.

Și totuși ne obsedau nervozitatea 
din glasul ei, tremurul mîinilor și 
privirea bănuitoare. Evident, răs-

turnările din viața ei din ultimele 
săptămîni, e imposibil să nu fi lăsat 
urme pe echilibrul psihic al copi
lei. Important e de acum ca aceste 
urme să nu se adîncească, să nu se 
transforme în traume sufletești 
care să aibă urmări grave asupra 
dezvoltării și maturizării ei.

Tocmai din cauza unor astfel de 
lemeri ne aflăm pe urmele miculet 
Silvia, undeva la periferia 
lui, într-o livadă de 
răneștiului. Aici am 
tîlnim 
aflam 
tarea ei. La prima adresă pe strada 
Unirii din cartierul Aeroport, n-am

decit mama fetitei. Adică pe 
din mamele ci, scrisoarea că- 
ne-a constituit punctul de ple- 
în investigațiile întreprinse în

găsit 
una 
reia 
care
„cazul Silviei".

Scrisoarea ne relata despre un 
„om pierdut", pornit pe căi greși
te, care s-a lepădat de soție și de 
copilul său". Am mai aflat din scri
soare că același tată își cheltuia 
banii cu alte femei, fără a se sin
chisi de familia Iui și că de cîleva 
săptămîni s-a mutat la o

in pag. a 2-a)

preparate primele cantități de 
murături : 100 tone gogonele, 
100 tone gogoșari precum și 
alte produse pe care unitățile ' 
C.L.F. din municipiul nostru 
le vor desface pe timpul iernii.

Se sapă fundația

In urmă cu două zile, pe 
șantierul de construcții din Pe
trila, excavatorul condus 
Bădescti Constantin a 
primele cupe de păininl 
locul unde va fi plasată 
dația blocului II. Noua 
dire, amplasată în cartierul 8 
Martie urmează să cuprindă 
20 de apartamente compuse 
din cile două camere. Este 
unul din seria blocurilor cu 
apartamente confortabile care 
se vor ridica în Valea Jiului.

Constructorii petrileni s-au 
angajat să predea blocul H „la 
cheie" pînă la 31 decembrie

Ședința cercului
literar din Lupeni

ședință a metn- 
literar din Io-

creațiile lor:
(ver-

Simbătă, ora 17, Ia clubul 
sindicatelor din Lupeni va a- 
vea Ioc o nouă 
brilor cercului 
calitate.

Vor citi din
ZAMFIR VALENTINA 
suri). AXINIA ȘTEFAN (pro
ză) și DASCĂLU CONSTAN
TIN (versuri).

Pot să participe și alți iu
bitori sau creatori de litera
tură din Valea Jiului.

„Adam și Eva
la... revistă"

Va-

micro-
Pel ro

din beton și 
miinile con-

raion 
șani, 
sticlă 
slructorilor au în
chegai un tot. ar
monios — centrala 
termică.

cu
cî-Ezită 

cu hotă- 
învățată. 

bine așa.

O echipă de cinci specialiști — medici, psiho
log, asistent și tehnician minier — de la Stația 
de cercetări pentru securitatea minieră din Pe
troșani încep, azi, la mina Petrila, un studiu a- 
supra eforturilor depuse de unele categorii de 
muncitori care îndeplinesc funcții sau operații 
tipice in subteran. (Miner la abataj frontal ; mi
ner la abataj cu trepte răsturnate; miner la pre
gătiri in steril; eforturi la perforare, ele.).

Avind Ia dispoziție aparate perfecționate :
daplomelru, stroboscop, bicicletă ergometrică. 
dinamometru, echipa va supune un lot de 24 
muncitori Ia probe respiratorii, cardiovasculare 
(puls și 
gen| și

Iotul 
vațiilor 
zinae-se

Pe
diu, avindu-se în vedere factorii producători de 
oboseală, se vor stabili ulterior măsuri tehnice 
și organizatorice vizînd îmbunătățirea condițiilor 
de muncă din subteran.

a-

fră- 
nervozttate mînu- 
insistenlele, a 
în opțiunea 
cu tata I". 

pe Silvia după 
Era

ră- 
ei :

ce
în

tensiune), metabolice (consum de oxi- 
probe psihologice.
stabilit de muncitori va îi supus obser- 
timp de 21 de zile, in acest fel cuprin- 

toate cele trei schimburile de lucru,
baza concluziilor ce rezultă din acest stu-

La centrul de legume și 
fructe Petroșani au început în- 
silozările pentru iarnă. In si
lozuri special amenajate au 
fost puse la păstrare, pentru 
anotimpul friguros, primele 
cantități de 
valuri. Pînă 
brie, au fost 
ceapă și trei 
tofi. De

Teatrul de estradă „ton 
silescu" din București prezin
tă numai azi, de ia orele 17 
și 20, în sală Casei de cul
tură a sindicatelor din Petro
șani, spectacolul muzical-core- 
graiic „ADAM Șl 
REVISTĂ".

Din distribuție 
cunoscuta și mult
interpret! de muzică ușoară : 
DORINA DRĂGHICI, ARTISTĂ 
EMERITĂ, NICOLAE NIȚES- 
CU, AIDA MOGA, ION DUȚU, 
NORINA ALEXIU, ION UI- 
MEANU, MERY MORARU și 
alții-

EVA I.A...

fac patle 
indrăgitii

friguros, 
legume și zarza- 
ieri, 19 septem- 
însilozate 400 kg 

i vagoane de car- 
asemenea au fost

» N-. z •
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ful sectorului IV: „M-aș referi, în 
primul rînd, la ceea ce ne ,,arde 
cel mai mult pe degete": lipsa de 
efectiv necesar obținerii unei viteze 
de avansare a fronturilor care să a- 
sigure producția în continuă creș
tere".

ING. PERȚ IOAN, șeful secției e- 
lectromecanice a sectorului : „Deși 
întîmpinăm dificultăți mani din pri
cina efectivului redus, se impune 
respectarea cu cît mai multă stric
tele a graficelor de revizii și repa
rații a utilajelor, mai cu seamă în 
abataje unde numărul acestora este 
ridicat".

Mărturisirile interlocutorilor noș
tri, redate mai sus, ne mijlocesc 
enunțarea unor propuneri menite să 
înlăture, cît mai grabnic cu putință, 
unele deficiente care mai persistă, 
sub diverse aspecte, in organizarea 
activității sectorului IV 
nea. Iată-Ie :

Joi la amiază a părăsit 
tovarășul Martti Malmberg, 
al Biroului Politic al C.C. 
dului Comunist Finlandez, care! ne-a 
vizitat tara în aceste zile.

La plecare, pe aeroportul Bănoa
sa, oaspetele finlandez a fost! con
dus de tovarășii Paul Niculescu- 
Miz.il, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent, se
cretar al C.C. al P.C.R., Gjiizela 
Vass, șef de secție la C.C. al P.C.R., 
de activiști de partid.

★

al minei Lo

exploatării 
atenție spo- 
restant; să-i 
cît necesa- 

peri- 
chiar 
cele
stină

© Conducerea 
trebuie să acorde 
rită acestui sector 
completeze cît de
rul de efectiv, măcar în 
oadele critice, eventual 
cu cîțiva oameni de la 
lalle sectoare (acestea
categoric mai bine cu planul 
și beneficiind de condiții de 
muncă normale).

@ Respectarea graficelor de 
revizuiri, de reparații și înlo
cuiri oportune a utilajelor, 
pentru a nu se mai aduce pre
judicii ciclurilor de extragere 
a cărbunelui. Este timpul — 
credem —- să se contureze un 
spor calitativ in executarea 
acestui gen de lucrări.

® întărirea asistenței tehni
ce la fronturile de lucru, așa 
incit timpul productiv să fie 
folosit la maximum și ritmici
tatea îndeplinirii sarcinilor zil
nice de plan să nu mai sufere 
dereglări.

® îmbunătățirea aprovizio
nării cu materiale, diverse 
piese, angrenaje.

@ Prestarea unei munci mai 
consistente atit pe planul 
completării și omogenizării e- 
chipelor (mai ales a celor de 
Ia întreținere) cit și al întă
ririi disciplinei în rîndurile 
acestora. Trebuie smulse din 
rădăcini pornirile spre chiul, 
nepăsarea și superficialitatea 
in realizarea lucrărilor miniere.

să
sectorului

© Comitetul de partid 
mobilizeze forțele 
IV al minei Lonea Ia îndepli
nirea sarcinilor ce-i revin de 
o așa manieră îneît, de acum 
înainte, planul de producție 
să fie realizat ritmic.

T. M.

Joi la amiază a părăsit Capitala 
delegația Federației Sindicatelor din 
Norvegia condusă de Parelius jMemt- 
sen, președintele Federației, care ne-a 
vizitat țara la invitația Consiliului 
Central al Uniunii Generale a Sindi
catelor din România.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, 
membrii delegației au fost conduși 
de tovarășii Gbeorghe Apostolj pre
ședintele Consiliului Centrai al 
U.G.S.R., Larisa Munteanu, sepretar 
al Consiliului Central al U.G.S.R., 
de membri ai- Comitetului Executiv 
al U.G.S.R. și activiști ai sindicate
lor.

(Agerpres)

la următoarele 
Uricani, Liceul 
generală nr. 1 
generală nr. 3

Vulcan, Școala generală

t

școli:
Lupeni. 
Lupeni. 
Lupeni

Noi școli 
cu secuii 
iaca 
frecvență

Pentru a veni in sprijinul 
celor care se află in cimpul 
muncii și doresc să-și comple
teze studiile (clasele V—VIII), 
iii anul școlar 1968—1969, vor 
fi organizate secții fără frec
vență 
Iiceul 
Școala 
Școala 
I iceul
nr. 4 Vulcan, Școala generală 
Aninoasa, Liceul Petroșani, Li
ceul Petrila și Școala generală 
nr. 5 Petrila.

Cei care vreau să se înscrie 
se vor prezenta la cea mai a- 
propiată școală cu următoa
rele acte : o cerere de înscrie
re, actul de absolvire a ulti
mei clase (in original) și o 
copie legalizată după certifi
catul de naștere.

Pentru o bună pregătire- a 
elevilor, în cadrul fiecărei 
școli, vor fi organizate con
sultații la principalele obiecte 
de învățămint, în tot timpul 
anului școlar.

înscrierile se pot face 
Ia data de 1 octombrie 
la secretariatele școlilor 
sus menționate.

Această măsură vine în
torul tuturor oamenilor mun
cii, care nu au avut posibili
tatea să termine școala gene
rală pină în prezent.

pină 
1968 
mai

aju-

Buna cuviință
„Ce nu oprește legea, oprește buna cuviință

(SENECA)

i

Cineva, un scriitor, afirma 
că oamenii sini mai sinceri 
cind iși petrec oaspeții, la ple
care, decit cind ii inlimpină 
la sosire. Am putea să-l con
trazicem? Poale da, poale nu!

Cu siguranță insă că cine
va, anumite persoane, ar ii in 
stare să susțină sus și tare că 
scriitorul respectiv n-avea 
dreptate. De ce? Pentru că a- 
lunci cind ai inima largă — 
iii întimpini 
musafirii, la ve
nires și la ple
care, cu ace
eași... indife
rentă 1 Să dau 
un exemplu ? 
Nimic mai sim
plu : Cei de la 
cu îmbietorul 
noi /* 
tor,

De 
după 
pref, 
noi"
deschidă un iarmaroc chiar în 
centrul orașului. Cum, nu șlifi ? 
Au scos in fa[a clădirii grăta
rul cu mici și, din zori și pină-n 
noapte, în sunetul sticlelor de 
bere, ciocnite-n picioare, afa
ră, iși servesc clientii cu mus-

toșii (poale și gustoșii) mici. 
Care-i inconvenientul ? Mare, 
in tot cazul.

• Circulația, din cauza a- 
glomerației, este îngreunată!

• Fumul și mirosul micilor 
nu poate ii pretins spre inha
lare tuturor 
zii !

• In chiar 
unui oraș o
laie este complet inestetică !

• Locatarii 
hotelului n-au 
plătit costul ca
merelor ca să

trecătorilor slră«

piața centrală a 
astfel de hărmă-

MU» ISH păra(, numai mi.
ros de mici I

Am fost inlormafi că vă mo
tivați, tovarăși, „spiritul nova
tor" prin „legea nu ne inter
zice".

Da, dar buna cuviință ?
Sinteti sinceri, intr-adevăr cu 

vizitatorii orașului. Vă expu
neți totul la prima vedere I 
Nici nu vă pasă de impresia 
pe care-o lăsafi 1 Grav I

In tot cazul, indiferenta atit 
de ostentativ afișată, nu place 
nimănui. Așa că terminali cu 
„bilciul" in stradă. Uă ajunge 
interiorul.

resluuranlul
la

imbie-
nume „Hai

(doar numele e 
retinefi).
citeva zile, din 
originalitate cu
inventivii de la „Hai la 

s-au gindit (nu mult!) să

goana 
orice

V. T.
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Forme eficiente 

de răspîndire 

a cunoștințelor 

medico-sanitare

CONSEMNĂM
(Urmare din pag. î)

Sahler Tiberiu, electrician la E. M. 
Dîlja, verifică cu atenție controlerele 
de la instalația de extracție a mi
nei.

In atentia organizației de partid 
și a conducerii Spitalului unifica! 
din Petroșani sta și preocuparea 
pentru desfășurarea unei bogate 
activitati de răspîndire în masele 
largi a cunoștințelor sanitare. An
trenat masiv în această muncă, per
sonalul medical de specialitate este 
conștient de rolul important pe 
care îl are înarmarea populației 
cu cunoștințe igienico-sanitare pen
tru preintîmpinarea îmbolnăvirilor, 
pentru ocrotirea sănătății publice.

In cadrul convorbirilor individua
le cu bolnavii internați. sfaturile 
igienico-sanitare ocupă locul prim.

O formă eficientă care contribuie 
mult la ridicarea nivelului de cu
noștințe al oamenilor în domeniul 
sănătății publice sînt conferințele 
de popularizare. La statia de radio-

ficare din Petroșani au fost tinute 
13 asemenea conferințe. De aseme
nea, la stațiile asemănătoare din 
Vulcan, Lupeni și Aninoasa, mul
te teme sanitare interesante au fost 
expuse de către specialiști.

In fata publicului, o parte din 
medicii orașului Petroșani au dez
bătut probleme sanitare de mare 
interes, care frămîntă colectivitatea, 
ca „Ocrotirea mamei și a copilului 
în tara noastră" (conferențiar dr. 
Popescu Nicolae), „Nevroza asteni
că" (conferențiar dr. Mihai Marti- 
novici). etc. In anul școlar trecut, 
medicii spitalului petroșănean au 
tinut lecții cu aplicații practice pe 
teme ca „La vîrsta de aur", „Igiena 
intimă", „Frumusețea profesiunii de 
medic". O mare contribuție și-au 
adus în această direcție medicii Loy 
Ana, llieș Valeriu, Luminița Neag 
și Suciu Elena.

Florile 
recunoștinței

/ *r

A fost o festivitate pe cit cie 
scurtă, pe atit de emoționantă. 
In mijlocul atenției — o fe
meie. Medicul Ciochină Elena 
a activat pe tărimul sănătății 
peste 30 de ani. Mul/i ani, 
prin natura muncii ei, a faci
litat ieșirea la pensie a mii 
de oameni. Acum a venit ria
dul și neobositei doctorife să 
se bucure de binemeritata o- 
dihnă. Și de pensie.

După ce a ascultat cuvinte 
calde, de mulțumire, și urările 
directorului spitalului (din Pe
troșani), ale secretarului orga
nizației de partid, președinte
lui sindicatului și a fost îm
brățișată de colegi, a ieșit de 
la festivitate cu brațele în
cărcate de flori. Erau flori ale 
recunoștinței, pentru o colegă 
adevărată, pentru un om care 
s-a dăruit trei decenii unei 
nobile misiuni.

Fr. VETRO

Gelozie...
De Za o vreme, locatarii blo

cului E-sud (de pe strada Re
publicii din Vulcan) nu mai

AȘA ÎNCEPE
MINERITUL

POVESTIRE

Maistrul Gheorghc Crișan porni 
la drum să-l intilncască pe vechiul 
său ortac, Mureșan. 11 găsi in mij
locul curjii.

— Noroc bun, măi Mureșene I
— Noroc bun. Mă bucur că ai 

venit prietene! Mi-o fiert muierea 
o oală de pălincă și singur, zi și 
tu... cum să-i dau de capăt ?

Cei doi vulturi ai adincurilor se 
așezară Ia masă și începură „șu
iul" lingă oala cu pălincă fiartă.

— Ce zici, Mureșan, de feciorii 
ăștia care vin in fiecare zi la mi
nă ? O ieși ceva din ei ? — il În
trebă maistrul iscoditor.

— Sin! și tiflindari intre ei, nu 
zic, dar mai to/i 
îs vrednici. Și eu 
am doi la ort.
„Să-i faci mineri
strașnici, baci Mureșan", m-o j.ugat_ 
secretarul U.T.C.-ului

— Și ești mulțumit de ei ?
— A păi din toamnă de cind is la 

mine, n-am de ce mă plinge. Lu
crează lest, invată, și ce-mi place 
și mai mult, îs stăruitori copii.

— Mureșene I Și eu am primi! o 
sarcină de partid. Să pregătesc 
cinsptezecc ufeciști pentru brigăzi.

— știu. Te-am văzut cu ei la 
put Ai necaz cu ei f

— Nu 1 Am veni! la tine să ic 
rog ceva. L-am Îndrăgit pe unul din. 
feciorii cu care m-ai văzut la put.

Iă-l la line, în abataj. După ce o 
fnvăfa meserie de la line, aș vrea, 
pină ajung la pensie, să-l văd ștai- 
găr.

In abataj la tine îl știu pe Nico
lae al meu, ca și lingă mine.

— De asta nu purta grijă. Cind 
l-oi vedea cu certificatul de. miner 
in jeb, vin cu el la line. Si încolo, 
eu nu ti-oi mai da pace pină cind 
pruncul tău n-o ajunge ștaigăr.

Prietenii se despărțiră veseli.
A doua zi Nicolae fu chemat la 

biroul sectorului.
— Coslin Nicolae ? — strigă mais

trul principal.
— Prezent ! — răspunse el.
— Te-a cerut un miner în briga

da lui 1 Nu umblă el cu mănuși,- da' 
cel care li trece prin mină, iese 
om. Să-i dai ascultare, m-auzi ?

— Aud I — spuse utecistul, plin 
de mirare. Dar n-avu timp să lege 
două ginduri căci maistrul princi
pal vorbi din nou :

— Uite la mine, pruncule 1 Și eu 
am trecu! prin mina Iui. Cind ii

intri in. fabrică, cit de coljos să iii, 
te sucește, le invirleșle pină cind, 
in loc să fugi de el, ti-e greu să 
pleci din abatajul lui.

— N-am zis nimic, Încercă Nico
lae să se apere. Dar n-avu nici un 
rost, căci o mină mare și osoasă îl 
prinse de umăr. Cind se întoarse, 
văzu zimbindu-i un miner gala pre
gătit de șut.

— Nu te lua după gura lui — 
ii spuse minerul, arătind cu capul 
spre maistrul principal. L-am cătă- 
nil o tară da’ nu-i bai. Altfel azi 
nu era bun de nimic. Uite, mai e 
un scaun liber lingă el. E pentru 
line, Hulei Mătură ai, cocoșelule ? 

continuă minerul, 
care-1 și făcuse 
maistru. Cit al 
clipi Nicolae se îm

bujora. la: dată- Crezu că-L.. o..glumă- 
Auzise doar destule Ia gura minei. 
Omul însă stărui.

— Ce te uifi așa la mine, prun
cule ? Te-am Întrebat: ai mătură 
ori ba ? Răspunde, că n-am vreme 
de pierdut. Nicolae pe toate le-ar 
fi crezut, dar una ca asta... Un mais
tru principal, un miner, căruia 6um 
auzise il merge vestea de pricepu! 
ce-i în meserie, să fie în stare să 
cheme un tinăr în birou și să-și 
bată joc de el.

— N-am mătură, da' nici poftă 
să rfdeli de mine. De asia am ve
nit la mină ?... Ie-o zise Nicolae. 
Cei din jutul lui pufniră in ris. 
Maistrul Gheorghc Crișan se sculă 
de la locul lui. Simțea că e timpul 
să intervină :

— Potolește-le, Nicolae. Oamenii 
au dreptate. Adevăratul miner din 
abataj începe cu mătura, așa cum 
zice Mureșan.

...Peste jumătate de oră în coli
vie intrau doi oameni, unul lingă 
altul. Erau minerul Mureșan și „co- 
coșelul" cate într-o mină finea lam
pa, iar in cealaltă un măturoi de 
nuiele cil toate zilele. Așa Începu 
el mineritul la cărbuni.

Timp de trei ani de zile, Nicolae a 
coborit in mină și a urcat ia „zi", 
alături de Grigorc Mureșan. Dar lot 
otita timp el nu a auzit din gura 
lui o vorbă de prisos sau un cu
vin! de laudă.

In schimb, dacă l-ai fi Întrebat, 
unde ii este mai drag în mină la 
lofi le-ar fi răspuns la lei:

— In abataj la Mureșan I
VICTOR DELEANU

In colaborare cu conducerea Ca
sei ds cultură din Petroșani, me
dicii Lepădatu Constantin, Krauss 
Simion, Bălan Ion și Ponova Teodor 
au susținut, în fata unui auditoriu 
destul de numeros, simpozioane in
teresante, reușite

O altă formă de răspîndire a cu
noștințelor sanitare în masa popu
lației, care continuă să preocupe 
conducerea spitalului, este educația 
prin film. Filme de scurtmetraj ca 
„Bastonașul", „Sorinei și soarele", 
„Cine-i de vina", „Viermii intesti
nali", „Silicoza" ș.a. au fost trimise 
spre proiectare la toate exploatări
le miniere din Valea Jiului. Sala- 
rlații T.A.P.L. au vizionat și ei scurt- 
metrajul „Alcoolismul" (I).

In cadrul brigăzilor științifice ale 
comitetului municipal pentru cultu
ră și artă — care au efectuat de
plasări le exploatările forestiere de 
la Jieț, Cimpa, Bănită, Crivadia, 
Cîmpu lui Neag, Lonea și altele — 
un aport deosebit și-au adus medi
cii Banacu Mihai, Baliint loan și 
llieș Valeriu.

Și-n lunile care urmează, condu
cerea. spitalului Petroșani s-a an
gajat că va contribui mai mult la 
răspîndirea cît mai intensă a cu
noștințelor mediico-sainitare în rîn
dul maselor, folosindu-se aceleași 
forme eficiente și căutîndu-se alte
le.

VASILE COCHECI

Știinfa Timișoara — 
Șfitnfa Petroșani 
8-0

Miercuri, în orașul de pe malurile 
Begăi, echipa de rugbi Știința Pe
troșani a întîlnit, într-un nou meci 
de campionat, formația similară — 
Știința Timișoara.

Studenții petroșăneni, prezentîndu- 
se la meci cu o formație lipsită de 
șase titulari (reținuți pentru exame
ne), au pierdut cu scorul de 8—0.

Partida, presărată cu faze palpi
tante, a plăcut spectatorilor timișo
reni.

La 25 septembrie

Meciurile de fotbal 
din cadrul 
„Cupei României"

Intîlnirile de fotbal din cadrul 
„Cupei României" fixate pentru 22 
septembrie vor avea loc la 25 sep
tembrie. Meciurile se vor disputa 
cu începere de la ora 15,30.

NOUTAJI
In uzinele constructoare de mașini 

au fost asimilate noi tipuri de cup
toare electrice pentru tratamente 
termice și termo-chimice. Două ti
puri de astfel de utilaje, pentru 
temperaturi cuprinse între 300—650 
grade Celsius, au fost realizate Ia 
uzinele „Independența" din Sibiu. 
Ele sînt prevăzute cu instalații de 
control și reglare automată a tem
peraturii în funcție de nevoile pro
ceselor tehnologice.

In diferite faze de asimilare se 
găsesc în prezent și alte timpuri de 
cuptoare industrial. Printre acestea 
se numără cuptoare cu inducție pen
tru fontă și oțel de 2 t; 3,5 t și 6,3 t 
cuptoare-cameră cu vatră fixă și cup
toare electrice pentru diferite tem
peraturi.

Noile utilaje sînt destinate extin
derii procedeelor moderne de trata
re termică și termo-chimică a pie
selor folosite în construcția de ma
șini.

®
Ia fabrica „Azbociment" din Ora

dea au intrat în producție noi ma 
teriale de construcții. Este vorba de 
plăcile colorate din azbociment ce 
pot fi folosite în construcții indus
triale și civile la acoperișuri. Plă-

tă ușoare și mai ieftine decît inve- 
litorile clasice din metal, beton sau 
țiglă. Pină la finele anului aici se 
vor produce peste 100 000 bucăți 
plăci din azbociment.

l ucrările de asfaltare a șoselei ca
re leagă Copșa Mică de Blaj au 
fost terminale. Prin darea in folo
sință a acestei artere de circulație 
rutieră s-a scurtat mult drumul din
tre Mediaș, Sibiu și localitățile din 
nordul Transilvaniei.

Totodată, se apropie de sfirșit as
faltarea șoselei Gheorghieni — Bicaz.

La Șantierul naval din Brăila a 
fost pus pe cală cel de-al 36-lea 
complet fluvial, ultimul din seria de 
nave ce se construiește pentru na
vigația pe Nil. Navele de acest lip 
se caracterizează printr-o bună sta
bilitate și mobilitate în locuri în
guste și aglomerate. Echipate cu a- 
paratură modernă de navigație și ex
ploatare. completele pot transporta 
încărcături pină Ia 900 tone și dis
pun de o îndelungată autonomie de 
navigație.

(Agerpres)

știu ce-i liniștea. Zizania 
a pornit de la o veci
nă, Oprea Teodora, care acos
tează femeile pe scară și le ia 
la păruială. Motiv pentru ră
fuială n-are, dar are foarte 
multă... gelozie. Cum vede că 
o vecină ii răspunde sofului ei 
la salut, se năpustește ca un 
uliu asupra-i. Cind, intr-o zi, 
bărbatul s-a dus la agenția 
Loto-Pronosport să tragă un 
loz în plic, a ieșit... un scan
dal de pomină. Femeia qcloa- 
să a luat-o pe lucrătoarea 
Teoteșan Ana la bătaie pentru 
că „de aceea i-a vindut solu
lui ei loz că există ceva între 
ei". Acum, Teodora urmărește 
o centralistă de la poștă, care 
a avut „legătură"... telelonică 
cu soful ei. Bietul om nu mai 
are linște I Și, o dată cu el, li
niștea și ordinea orașului. Dacă 
știti vreun leac. Împotriva ge
loziei, recomandafi-i-l șl Teo
dorei I

P. BREBEN

Cum a rămas 
Radu de căruță

L-au găsit organele de con
trol la Bănită, suit pe o moto
cicletă Simson. N-avea Radu 
loan asupra sa nici un act.

Plecase la plimbare așa... le- 
leleu-Tănase. La Început a 
declarat că e din Bănită; opot 
că stă la Triajul C.F.R. Ajunși 
la triaj, a afirmat că ar locui 
in Petroșani. In sfirșit, in Pe
troșani și-a „amintit" Ionică 
că este locuitor al Lupeniu- 
lui (str. Gh. Șincai nr. 2). A 
cui era motocicleta ? A unuia 
Drăgănescu. de la care o cum
părase Radu. Doar un amă
nunt uitase pasionalul nostru 
motociclist: să-și întocmească 
documentele de rigoare. A- 
vea motocicletă dar așa, fără 
permis și certificat de înma
triculare, a rămas de căruță. 
Pină la plata unei amenzi și 
Întocmirea documentelor.

»
dar nu de fotbal

Era cunoscut ca pasăre că
lătoare. In cele din urmă își 
fixase Toth Dumitru cuibul in 
Petroșani. Intr-o zi aterizează 
pe stadionul din Petroșani. 
Părea a fi un microbist oare
care. Cind fotbaliștii de la 
Jiul au atacat poarta adversă, 
Dumitru a luat cu asalt vestia
rul sportivilor, și a pus mina' 
pe un ceas, un pantalon și 
un pulovăr. Se pregătea să 
plece tiptil pe poartă. A ajuns 
însă la miliție. Aici nu i s-rt 
citit din regulamentul de fot
bal ci din Codul penal. Dacă' 
nu s-a mulțumii Dumitru Toth 
să fie doar amator de lotbal...

Aici, in complet renovata clădire a Școlii de muzică și arie plas
tice a început munca de... descifrare a tainelor artei sunetelor și ale 
imaginilor picturale.

meie, în Dărănești. La data cînd 
am stat de vorbă cu autoarea scri
sorii, fetița nu mai ara în preajma 
ei. „Nu știu unde se află. A furat-o 
tatăl ei cu două săptămîni în ur
mă".

Deci — o căsnicie destrămată, iar 
în centrul tragediei familiei — un 
copil de 8 ani. Ne-a interesat evo
luția nefericită a relațiilor dintre 
cei doi soți. Aflasem următoarele: 
T. Irma și T. loan au trăit împreu
nă 14 ani. Cind s-au luat, el avea 
19 ani, ea 28 și clivorțase de 
primul ei sot pentru a se recăsă
torii cu T. Ioan. Au trăit în armo
nie ani de-a rîndul. In 1962 cons- 
tatînd că nn vor avea copii, au 
hotărît s-o înfieze pe Silvia, copi
lul lui A. Elena; muncitoare pe 
șantierul de construcții, din dorin
ța de a-i asigura o creștere, de a 
o face fericită și a o scăpa de ne
cazurile care o amenințau pe lingă 
mama ei adevărată, mamă a mai 
multi copii fără să fie căsătorita. 
Dar înfierea fetitei mal ascundea 
un scop : consolidarea familiei lui 
T. loan și T. Irma. Și aceasta era 
dc așteptat. S-au cunoscut doar su
ficient, au fost maturi, capabili să-și 
dea seama că înfierea unui copii 
reclamă răspunderi mari din par
tea amîndurora și, în primul rînd, 
o viată de familie echilibrată, în 
care copilul înfiat să se poată dez
volta multilateral, nestînjonit.

Nu știm în ce măsura : au fost 
conștienti cei doi soți de aceftp 
răspunderi în momentul cînd au în
cheiat actul dc înfiere. Viata ce-au 
trăit-o în ultimii ani nțt denotă 
în nici un caz răspundere civică, 
nici fată de instituția căsătoriei, 
nici față de copilul pentru care s-au 
angajat să fie mamă și tată. T. Ir
ma își acuză soțul că din 1966 duce 
o viată ușuratică. Tot ea 
deține fotografii, 'scrisori j pe caro 
soțul ei le primea de la alte femei. 
In fiVie, viata lor a devenit o alter
nantă de certuri, scandaluri și chiar

VA AVEA 
SILVIA 5! 
A PATRA 
MAMA ?

gir
i-‘u

{MAGAZIN!

U »S O R
datorez ?

UN scoțian intră într-o circiumă, 
comandă un pahar de whisky, il dă 
pe git și il întreabă pe circiuma/ :

— Cit
— 10 șilingi.
— Nu am bani la mine. Trece le 

rog socoteala pe oglindă.
— De ce pe oglindă ?
— Ei, pentru că... presupun că o 

mai ștergeți din cind în cind.
N

— TOMK, poli să-mi spui ce în
seamnă ignoranta ?

— Da docimnă. 
nu știi ceva 
dă seama că

Ignoranta este cind 
cind altcineva iși 
știi.

★
sună la ușa aparla- 
compozitor.

vă rog, aici locuiește

Și
nu

UN TtNĂR 
meniului unui

— Scuzați,
inginerul...

— Nu, domnule, inginerul locuieș
te cu două octave mai sus.

★
—La o casă de odihnă niște 

Icgialurișli stau de vorbă.
— Sojul meu și cu mine

vi-

avem

absolut aceleași gusturi.
— Adevărat ?
— Da. Este drept că mi-au trebuit 

cinci ani de răbdare pină să-l obiș
nuiesc.

N
UN scoțian își zugrăvește casa cu 
viteză extraordinară. ,

— Dc ce le grăbești așa — il În
treabă un ptielen.

— Vreau să termin treaba înainte 
de a mi se termina vopseaua.

★
— INCHIPUIE-TI 

mea mi-a 
se mărită 
știu unde

— Doar 
duel!

că logodnica 
trimis înapoi inelul și 
cu altul, 
locuiește 
nu vrei

— Nu, vreau să 
inelul.

Tare aș vrea 
omul acesta, 
să-l provoci

incerc să-i

N
DOUĂ FEMEI discută despre 

buri gospodărești.
— Spune-mi, ce este cel mai 

pentru curăjat parchetul.
— Soțul.

8 T I A îl I € A...
@ APROXIMATIV 50 Ia sută din populația Japoniei 

trăiește la orașe care ocupă doar 1,2 la sută din teritoriul 
tării.

© RECENT, pe fundul Oceanului Atlantic între țărmu 
rile Americii și Franței a fost instalat cel mai lung cablu 
telefonic submarin. Pe acest cablu se pot efectua concomi 
lent 128 de convorbiri.

© S-A CAI CUT AT că Ia o utilizare optimă energia hi
draulică a tuturor cursurilor de apă de pe planeta noastră 
ar putea da în loial cca. 3 000 miliarde kWh pe an.

@ RAZEI.!7 COSMICE au fost descoperite acum 50 
de ani.

© IN NORVEGIA, oricine taie sau deteriorează un to 
pac este obligat să sădească în locul lui alți trei.

© POTRIVIT datelor publicate în buletinul U.N.E.S.C.O 
in ultimii cinci ani numai trei africani au obținut speciali
tatea de ingineri in Republica Sud-Africană.

că 
să

la

vi nd

ire-

bun

Instrument 
de forat cu sunet

Prin provocarea unei vibrații cu 
frecventa sunetului la un dispozitiv 
de forare, particulele de teren se 
fărâmițează pină la dimensiunea mo
leculară, și roca începe să curgă 
aidoma apei. Acest principiu a fost 
pus la baza funcționării unui apa
rat experimentat de foraj' al firmei 
americane „Sonico Incorporated".

Provocarea vibrațiilor instrumen
tului de forare în gama de la 70 la 
100 Hz. se realizează prin rotirea 
unor greutăți plasate excentric fală 
de axul de rotație, acționat de un 
motor hidraulic. Numărul turațiilor 
motorului hidraulic determină frec
vența vibrațiilor tijei instrumentului 
de forare. Prin reglarea acestei frec
vențe, în funcție de lungimea tijei, 
se asigură vibrația numai a extremi
tății inferioare a dispozitivului. Sub 
această acțiune, rezistenta solului 
scade considerabil, și instrumentul 
pătrunde lesne în teren.

Macara gigant
Firma vest-germană „Krupp" a con

struit pentru Kockum Shipyard din 
Malmo, Suedia, o macara portal ca
re este socotită de revista „New 
Scientist" drept „cea mai mare din 
lume".

Această macara, lată de 81,5 m și 
înaltă de 60 m, cuprinde uriașele 
ateliere ale șantierului naval din 
Malmo și se deplasează pe șine po
zate de-a lungul acestor ateliere. 
Cînd în atelier se asamblează vreo 
secție. a navei, o parte a acoperi
șului se deschide și macaraua ocupă 
poziția cuvenită. Apoi, macaraua 
ridică prin acoperiș secția asambla
tă a navei, o transportă la a,pă și o 
coboară exact pe locul pe care tre
buie să-l aibă pe navă.

Macaraua poate ridica secțiuni de 
800 t. Macaragiul, care întreține în 
permanentă legătura, prin radio cu 
atelierul de asamblare aflat sub el,

șade într-o cabină suspendata pe 
un braț de 10 m la. o înălțime de 
cca. 60 m dea;..iora solului, astfel 
îneît poate supraveghea fără nici 
un fel de dificultate întreaga ope
rațiune descrisă mai sus.

Televiziune 
tridimensională

După introducerea televiziunii în 
culori, televiziunea tridimensională 
în alb-negru ar putea în curînd de
veni, la rîndul ei, o nouă atracție. 
După cum relatează revista „Elec
tronice", în acest scop este necesară 
doar o ușoară modificare a camerei 
de luat vederi în alb-negru. Recep
ția trebuie efectuată cu ochelari 
roșu-albastru, folosiți de la primele 
filme tridimensionale, cu ajutorul 
unui televizor pentru recepția în cu
lori.

Sistemul de recepție lucrează cu 
două camere, care, ca și ochii o- 
mului, recepționează scenele sub 
unghiuri foarte puțin diferite. Ambele 
imagini sînt apoi retransmise alter
nativ prin canalul de televiziune 
roșu sau albastru, astfel că la frec
venta normală de 50 imagini pe se
cundă apar 25 de imagini albastre 
și roșii. Cu ajutorul ochelarilor cu 
sticle colorate, se vede din nou o 
imagine în alb-negru, oferind însă 
o impresie spațială.

Un aparat 
de fotografiat 
de tip nou

Fotograful sovietic G. Kuklav a 
realizat un aparat de fotografiat cu 
care se poate obține o imagine pa
noramică circulară. Aparatul va fi 
de folos arhitectilor, geodeziștilor 
și cartografilor. In aparat s-au folo
sit lentile de fabricație sovietică. 
Camera do luat vederi are o mare 
putere rezolutivă

de bătăi — scene penibile la care 
fetita era nevoită să asiste.

Am discutat și cu T. loan. Este 
miner la Aninoasa. La sectorul un
de lucrează este categorisit drept 
un om vrednic, liniștit. Cum de-a 
ajuns un asemenea om să i se re
proșeze o conduită care nu-i face 
de loc cinste ?

— Mi-am părăsit soția tocmai 
pentru că n-a fost femeie de casă, 
îmi spăla, gătea în bătaie de joc. 
Pină acum 3 ani îi dădeam toti br ' 
nii. Nu-i putea gospodări. De 3 ani 
îi dădeam numai bani pentru mîn- 
care, 801) de lei. Nici așa nu am 
ajuns la nici un rezultat. Ceea ce 
m-a supărat, însă, mai mult a fost 
viciul beției de care n-am reușit s-o 
scap. Bea mereu, mă făcea de mi
nune unde mergeam. Tocmai pen
tru a o sustrage de la belii am ti
nut să infiem copilul. Insă, a ne
glijat și fetita. O lăsa pe drumuri 
sau o ducea cu ca, prin restauran
te. Doresc un singur lucru, să am 
casă, masă și să pot crește fetita în 
liniște. Nu mă voi întoarce în nici 
un caz la fosta mea soție. Nici fe
tita nu dorește aceasta.

Așadar, pe ruinele unei familii e 
în curs să se întemeieze o nouă 
familie. „E adevărat, aveam în ul
timii ani relații cu diferite femei. 
Eram în căutare. Și am găsit ce am 
căutat. In cîteva luni m-am convins 
că femeia de care m-am legat e o 
gospodină buna, și e în stare să 
mă îngrijească atit pe mine cît și 
copilul" ne-a declarat T. loan.

Nu ne-am propus să evaluăm 
gravitatea greșelilor unuia sau al
tuia dintre soții T., să clasificăm 
vinovăția lor în destrămarea fami
liei ce-au înjghebat-o cu 14 ani în 
urmă. Un lucru e însă cert: ger
menul dezorganizării acestei căsni
cii își avea originea, probabil, În
că în ușurința cu care a fost con
tractată căsătoria cu 14 ani în ur
mă. Ușurința, lipsa strădaniilor din 
partea ambilor soți pentru înțelege 
re și coeziunea nucleului familia! 
a generat conflictele, despărțirea 
Cu ce „idee salvatoare" am ma 
putea veni în sprijinul consolidări: 
unei familii care, în fapt, nu ma’ 
există !?

Altceva reclamă reflecții, îndeo
sebi din partea lui T. loan care 
poartă răspunderea pentru viitorul 
Silviei.

Ce rezervă viitorul acestei copi
le ? Se va asigura liniștea, căldura 
unui cămin în care să poată învă
ța și crește mare ? Sau urinează 
hărțuielile, calvarul unor procese 
interminabile, penibile care să aibă 
în centrul lor copilul inocent dar 
cu sufletul cel mai vulnerabil la 
traumatismele ce le poate declanșa 
ura dintre cei doi foști so[i ? Ar fi 
un deznodămint cu totul nefericit 
pentru echilibrul sufletesc al aces
tei ființe tinere. Silvia își iubește 
tatăl și iubește o femeie căreia 
în curînd i se va adresa cu cuvîn- 
tul mamă. Va fi a treia ei mamă. Cu 
sufletul ei fragil, avid după dra
goste părintească va fi în stare s-o 
iubească cu adevărat. Dar cei doi 
oameni, T. loan și noua lui soție, 
S. Elisabeta, vor fi în stare să-i 
răsplătească încrederea, dragostea 
ei dc copil, să o facă fericită ? Pre
zintă T. loan garanția că nu va ti 
nev oit să caute Silviei o a patra 
mamă 2
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unitătibr comerciale
(Urmare din pag. 1)

din comori și comitetele de direc
ție trebuie să-și îndrepte atenția. S-a 
subliniat ca în Valea Jiului nu e- 
xistă lipsă do mărfuri, ci deficiente 
în dirijarea lor. In unele localități 
și unități periferice, o serie de măr
furi ajung în cantități insuficiente 
sau nici nu ajung, în timp ce ele 
există din abundentă. I.C.R.M., de 
exemplu, neglijează aprovizionarea 
multor magazine cu produse de sti
clărie si aparataj casnic, deși aceste 
mărfuri sînt stocate în depozite. Din 
partea comitetului de direcție al 
O.C.L. Alimentara există o slabă 
preocupare pentru dirijarea cores
punzător cerințelor de consum a 
cărnii, făinii, conservelor și a altor 
produse. Aprovizionarea cu pîine e 
lăsată po seama gestionarilor care 
fac comenzi fără nici un studiu al 
cererii. Așa se face că la anumite 
ore din unele zile magazinele de 
pîine sînt goale, iar în altele raf
turile sînt pline de produse vechi. 
Datorită deficientelor în repartizare, 
în localitățile periferice nu ajung 
covoare plușate, cuverturi și alte 
mărfuri industriale mult solicitate.

S-a atras cu insistentă atenția a- 
supra faptului că în mod frecvent, 
magazinele destinate aprovizionării 
muncitorilor forestieri cad frecvent 
victimă deficientelor în repartizarea 
mărfurilor. Cu totul ne justificat, 
pîinea sosește la magazinele fores
tierilor numai o dată pe săptămînă, 
și chiar și mai rar. Aprovizionarea 
cu mălai, conserve ieftine, cartofi, 
ceapă, cu alte legume și fructe se 
face la întîmplare și insuficient. A- 
ceste magazine nu au un program 
precis de funcționare, din care cau
ză deseori ele sînt închise. Pe de 
altă parte, I.F. Petroșani nu asigură 
spatii corespunzătoare pentru depo
zitarea și desfacerea produselor, ceea 
ce de asemenea dăunează aprovi
zionării muncitorilor forestieri.

Atît magazinele din sectoarele fo
restiere, cît și celelalte unități tre
buie aprovizionate ritmic, pe mă
sura necesităților, cu toate sortimen
tele cerute de populație. Reparti
ția judicioasă a mărfurilor trebuie 
să constituie o preocupare de seamă 
a comitetelor de direcție, deoarece 
astfel se asigură una din principa
lele premise pentru buna desfășu
rare a aprovizionării populației.

Factori meniți 
să contribuie 
ia creșterea renta
bilității unităților

Comitetele de direcție trebuie să 
Insiste ou multă stăruință asupra tu
turor factorilor meniți să contri

buie la creșterea rentabilității uni
tăților comerciale. Există încă o sla
bă preocupare pentru prevenirea de
teriorării mărfurilor și ambalajelor, 
a sustragerilor din avuția obștească. 
La T.A.P.L., O.C.L. Alimentara șt 
I.R.I.C. unele produse alimentare se 
alterează din cauza depozitării și 
păstrării necorespunzătoare. Din a- 
celeași cauze se înregistrează pier
deri de mărfuri la C.L.F.

Aduce mari prejudicii faptul că 
diferite. unități comerciale stau mul
tă vreme închise pentru inventar, 
sau din cauză că personalul lipsește 
de la lucru fiind în concediu de 
odihnă sau de boală. Acest fenomen 
negativ reduce capacitatea de des
facere a rețelei comerciale, preju
diciază realizarea planului, dăunea
ză serios aprovizionării populației. 
In interesul creșterii vînzărilor și 
îmbunătățirii aprovizionării popu
lației, s-a stabilit ca programul u- 
nor magazine, al' halelor pieții Pe
troșani să fie revizuit, spre a pu
tea sta mai mult timp la dispoziția 
cumpărătorilor. întărirea grijii pen
tru avutul obștesc, reducerea chel
tuielilor de circulație, înlăturarea 
pierderilor, respectarea normelor 
deservirii civilizate vor contribui 
nemijlocit la îmbunătățirea activită
ții unităților comerciale. Sărbători
rea zilei recoltei la 6 octombrie să 
constituie un prilej de intensificare 
a vînzărilor, de îmbunătățire a a- 
provizionării populației.

Ponderea muncii 
educative

Se impune desfășurarea unei sus
ținute munci politico-educative în 
rîndul lucrătorilor din comerț astfel 
ca ei sa înțeleagă marea răspunde
re ce le revine în acest important 
sector de activitate. S-a remarcat 
că timp îndelungat în fața lucrăto
rilor din comerț nu se tin expuneri 
cu caracter educativ. Nu se duce o 
muncă politică susținută pentru crea
rea unei atitudini combative ferme 
fată de cei care încalcă normele 
deservirii civilizate, aduc pagube, 
nu respectă gramajul, nu dau rest. 
Mai ales în unitățile T.A.P.L. nu se 
iau în considerare sugestiile și se
sizările cetățenilor. Conducerile or
ganizațiilor comerciale nu țin sea
ma de propunerile făcute de echi
pele de control obștesc și, din pă
cate, sindicatele se împacă cu a- 
ceastă situație.

Munca educativă trebuie să ocupe 
un loc important în activitatea or
ganizațiilor de partid. U.T.C., de sin
dicat și a comitetelor de direcție 
din comerț. Este necesar să se or
ganizeze cursuri de calificare șl de 
ridicare a calificării pentru diferite 
categorii de lucrători. Organizarea 
de consfătuiri, schimburi de expe
riență, va contribui la întărirea răs

punderii lucrătorilor din comerț fa
tă de propria lor misiune.

★
In urma acestei analize, s-au sta

bilit măsuri importante pentru îm
bunătățirea activității comitetelor de 
direcție. Hotărîrea adoptată prevede 
atragerea tuturor membrilor comite
telor de direcție, pe baza cunoaște
rii temeinice a. situației întreprin
derilor respective, la dezbaterea și 
rezolvarea problemelor puse în dis
cuție. Măsurile stabilite să fie duse 
la îndeplinire cu perseverentă, cu 
răspundere. Activitatea comitetelor 
de direcție trebuie orientată în per
manență spre problemele majore 
ale activității lor.

Analizând periodic modul în care 
comitetele de direcție își îndepli
nesc sarcinile cuprinse în progra
mele lor de lucru, inițiind consfă
tuiri cu consumatorii asupra modu
lui în care organizațiile comerciale 
răspund solicitudinii populației, con- 
trolîn.d îndeaproape folosirea capa
cităților de depozitare și desfacere 
a mărfurilor, aplicînd măsurile pen
tru reducerea perisabilității și a chel
tuielilor do circulație, inițiind studii- 
In legătură cu creșterea eficientei 
economice a unităților, organizațiile 
de partid pot contribui în mod ho- 
tărîtor la îmbunătățirea întregii ac
tivități. Organizațiile de partid să 
militeze pentru ca activitatea lucră
torilor din unitățile comerciale să 
so desfășoare în lumina chemării 
Consfătuirii pe țară a lucrătorilor 
din comerț. S-a indicat ca acest do
cument să fie studiat din nou în ca
drul organizațiilor de partid din co
merț.

Trebuie întărită preocuparea comi
tetelor de direcție pentru traduce- 
re'a în viată a programului de apro
vizionare a populației în perioada 
t >amnă-iarnă, precum și pentru rea
lizarea integrală, la termenele sta- 
bilite, a lucrărilor de investiții.

Aplicarea în viată a măsurilor sta
bilite vor contribui la ridicarea ni
velului activității organizațiilor co
merciale, astfel ca ea să răspundă 
importantelor cerințe pe care le ri
dică îmbunătățirea aprovizionării, ri
dicarea continuă a nivelului de trai 
al populației.

FILME
Sînibătă 21 septembrie

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Aventurierii; Republi
ca : Viva Maria ! LONEA — 
7 Noiembrie: Oameni în ru
lotă; Minerul: Un bărbat și 
o femeie ; VULCAN : Zece 
negri mititei; LUPENI — Cul
tural : Studiu despre femei ; 
Muncitoresc: Cum să furi un 
milion.

Deservirea civi
lizată și buna a- 
provizionare aduc 
mulți cumpărători 
in magazin. (As
pect de la maga
zinul nr. 28 textile 
din Lupeni).

Foto: M. Cocîrlă

Puțul auxiliar al minei Livezeni așteaptă împlinirea conturului.

SCRISORI DE LA CITITORI
Una pe hîrtie 
și alta iu realitate

Sînt angajatul E. M. Vulcan de 
16 ani. Am copii mici de a căror 
condiții de viată și educație mă 
preocup cu pasiune. Dar nu am spa
țiu de locuit corespunzător. Locu
ința din str. Carpati nr. 9/2 Vulcan 
în care stau, este igrasioasă, insa
lubră.

Am intervenit în mai multe rln- 
durl la sectorul I.L.L. Vulcan soll- 
citindu-1 să execute lucrările de re
parații necesare, dar fără nici un 
rezultat.

Mai mult. La cererea mea scrisă 
mi s-a răspuns de -către sector; 
„La cererea dv. depusă la noi sub 
nr. 114 din 18 aprilie 1967 vă comu
nicam că lucrările de tencuieli in
terioare și izolație la pereți, pre
cum și acoperișul îl vom executa în 
octombrie 1967". Dar au fost vorbe 
goale: nici pînă în prezent nu s-a 
făcut nimic Ih locuința mea.

Am înțeles că sectorul I.L.L. nu 
are personal suficient, am așteptat 
un an peste termenul promis, dar 
nici așa, ca la repetatele mele In
tervenții, cei de la sector să nu 
vină nici cel puțin la fata locului 
să vadă în ce situație grea mă 
aflu 1

CONSTANTIN ION 
Vulcan

N. R. In încheiere. Iov. Constantin 
I. scrie: aștept cu nerăbdare răs
punsul redacției. In loc de răspuns 
publicăm rindurile de mai sus, în 
speranța că cei vizați își vor da sea
ma că au obligația de a respecta 
termenele la care s-au angajat și 
încă în scris.

Sală de așteptare 
sau... dormitor ?

in statin C.F.R. Lupeni, călătorii 
sînt nevoiți să aștepte în picioare 
sosirea sau plecarea trenurilor. Au 
existat două bănci pe peron, dar a- 
celea an fost introduse în sala de 
așteptare. Țoale bune. Dar... în sala 
de așteptare își petrec timpul, dor
mind pe banei, ceferiștii. In -această

situație, cum răminc cu publicul că
lător ?

Așteptam răspunsul conducerii 
stației C.F.R. Lupeni.

BOLOGA IOAN
Paroșeni

Să sHKiî

I;

u

TELEVIZIUNE
VINERI 20 SEPTEMBRIE

10,00 Consultație la biologic.
10.30 Curs de limba rusă.
11,00 Curs de limba spaniolă.
11.30 Tv. pentru Specialiști. 
12,00 închiderea emisiunii de

dimineață.
17.30 Pentru copii: Taine dez

legate : ,,Pulsul continuă'*.
17.50 Drumuri și popasuri — 

emisiune turistică.
ÎS,10 Buletinul circulației ru

tiere.
18,20 Curs de limba spaniolă.
18.50 Balade și legende.
10.30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Studioul de poezie.
20,35 Studioul muzical.
21,15 Film artistic: „Din lu

mea filmului".
22,40 Telejurnalul de noapte.

Centrul pentru 
valorificarea 

legumelor 
și fructelor 
PETROȘANI 

angajează
© MERCEOLOG VOIAJOR, 

SALARIZAREA 1 300 LEI. 
® ȘEF DEPOZIT AMBALAJE, 

SALARIZAREA 1 175 LEI. 
© ZIDAR, SALARIZAREA 

CONFORM CALIFICĂRII.
• ELECTRICIAN ÎNTREȚINE

RE AUTORIZAT, SALARI
ZAREA CONFORM CALI
FICĂRII.

© CALCULATOR I, SALARI- 
ZAREA 935 LEI.

© MUNCITORI NECALIFI- 
CAȚI PENTRU SORTĂRI 
SALARIZAREA 700 LEI 
LUNAR.

Informații suplimentare se 
pot lua zilnic de la sediul în
treprinderii, telefon nr. 1555.

întreprinderea 
de industrializare a cărnii 

PETROȘANI
Recrutează de urgență băieți pînă la 

vîrsta de 18 ani, pentru a urma școala de 
ucenici cu durata de doi ani în meseria de 
măcelari și mezelari.

înscrierile se fac pînă la data de 25 septembrie a. c. 
inclusiv.

Condiții : 7—8 clase elementare.

Cei interesați se vor prezenta la sediul întreprinderii 
din str. Republicii nr. 92 Petroșani, telefon 1246 — 1247 
unde pot lua informații suplimentare.

Autobaza transport auto nr. 3
PETROȘANI

angajează
- MECANICI AUTO

— SUDORI

— EIECTRICIENI AUTO
— STRUNGARI
— TINICHIGII

Informații suplimentare se primesc Ia sediul autobazei.
resortul plan si organizarea muncii.
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Radio
Sfmbătă 21 septembrie

PROGRAMUL I: 5,00 Bule
tin de știri; 5,05—6,00 Program 
muzical de dimineață; 5,15 
Gimnastică; 5,30 Buletin de 
știri; 6,00—8,25 Muzică și ac
tualități; 6,00 Buletin de știri; 
6,30 Buletin de știri; 7,00 Ra
diojurnal. Buletin meteo-ru- 
tier; 8,00 Sumarul presei ; 8,25 
Moment poetici 8,30 La micro
fon, melodia preferată; 9,00
Buletin de știri; 9,05 La micro
fon, melodia preferată; 9,30
Unda vese’ă; 10,00 Cîntece
pentru copii ; 10,10 Recita] de 
pian Nicolac Brînduș; 10,30
Emisiune muzicală de Ia Mos
cova; 11,00 Buletin do știri; 11,15 
Inșir-tc mărgărite (emisiune 
pentru copii); 11,26 Muzică din 
scena litică „La seceriș" de 
Tiberiu Brediceanu ; 12,00
Toamnă, bun sosit — muzică 
ușoară; 12,30 Intîlniro cu me
lodia populară și interpretul 
preferat i 13,00 Radiojurnal. 
Sport. Buletin meteorologic; 
13,20 Soliști și orchestră de 
muzică ușoară ; 14,00 Soliștii
își preziintă rolul preferat: 
Mihail Știrbei; 14,15 Călăto
rie în istoria civilizației (emi
siune pentru tinerii ascultă
tori); 14,40 Muzică populară 
interpretată de Elisabeta Pa
vel și Dumitru Bălășoiu; 15,00 
Buletin de știri. Buletin m-.'teo- 
rutier; 15,15 Dobroge, mîn- 
dră grădină — muzică popu
lară; 15,30 Automobil Club; 
16,00 Radiojurnal. Sport. Bu
letin meteorologic; 16,20 Or
chestra Casei de discuri „E- 
lectrecord"i 16,30 Corespon
dentă specială; 16,45 Sonata 
pentru violoncel și pian de 
Tudor Ciortea; 17,15 Memo
ria pămîntului romanesc; 
17,35 Interpret de frunte ai 
cîntecului și jocului; 18,00 Bu
letin de știri; 18,02 Știință, 
tehnică, fantezie; 18,20 iMuzi- 
că ușoară de Temistoclg Po
pa ; 19,00 Radioqazeta de sea
ră; 19,30 O melodie pe adre
sa dumneavoastră ; 20,00 Bu- 
letto de știri i 20,05 Țării, ini
ma și versul ; 20.20 Muzică 
populară ; 20,30 Muzică ușoa
ră ; 20,55 Noapte bună, co
pii ; 21,00 Agendă folclorică; 
22,00 Radiojurnal. Buletin me
teorologic. Sport; 22,20 Or
chestra Ray Conniff; 22,30 
Moment poetic; 23,08 De la rum
bă la shako; 23.40 Muzică popu
lară; 24,00 Buletin de știri; 
0.05—6,00 Estrada nocturnă. 
Buletine de știri și niPtec- 
rutiere la orele 1,00 și 2,00; 
Sumarul presei și buletin d» 
știri Ia ora 4,00.

PROGRAMUL 11: 7.00 Me
lodii populare de virtuozita
te; 7,10 Tot înainte (emisiu
ne pentru pionieri); 7,30 Bule
tin de știri. Buletin meteo-ru- 
lier; 8,00 Cîntece și jocuri 
populare; 8,30 Buletin de ști
ri ; 9,00 Caleidoscop muzicali
9.30 Concert în La major de
Georg Philipp Telemann : 
10,00 Buletin de știri; 10,05 
Po poteci de munte — muzi
că ușoară; 11,30 Melo
dii populare; 11,50 Cîntece 
patriotice; 12,00 Buletin de 
știri. Buletin meteorologici 
12,45 Selecțiuni din opereta 
„Frumoasa Elena" de Offen
bach; 13,00 De la 1 la 5. E- 
misiune de divertisment mu
zical; 14,00 Radiojurnal. Bu
letin meteo-rutier; 17,00 Ra
diojurnal. Buletin meteorolo
gic; 17,15 Melodii de Elly 
Roman și Gherase Dendrino; 
18,00 Suita „Povești din Grul" 
de Marțian Negrea; 18,30 iti
nerar turistic romanesc ; 13,50 
Muzică; 18,55 Buletin de
știri i 19,00 La sfîrșit do săp- 
tămînă, cînlec, joc și voie bu
nă; 19,30 Odă limbii Tomâ- 
ne (reluare); 20,00 Vă Invi
tăm la dans; 20,30 Concert de 
muzică populară; 21,00 Bule
tin de știri; 21,05 Manuscris 
radiofonic; 21,20 Concertul 
nr. I pentru pian și orches
tră de Bela Bartok, Suita a 
Il-a de balet „Bacchus șl A- 
mana" do Albert Roussel;
22.30 Dans pentru toate vtrs- 
teie; 23,00 Radiojurnal; 23,07 
Melodii magazin; 24,00 Ca
leidoscop ritmic; 0,55—1,00 
Buletin de știri. Buletin me- 
teo-rutier.

DUMINICĂ 22 SEPTEMBRIE

8.30 Ora exactă. Cum va îi vre
mea ? Gimnastica de înviorare.

8,40 Pentru copii și școlari: Film 
serial „Wilhelm Teii".

10,00 Ora salului.
11.30 TV pentru specialiștii din a 

gricultură.
12.00 De strajă patriei.
12.30 Baschet: Repriza a II-a a în

tâlnirii Steaua-Dinamo Bucu
rești (îinala „Cupei României ),

13,00 Telejurnalul de prînz.
13,15 închiderea emisiunii de dimi

neață.
15.30 Zig-zag — telemagazin dumi

nical. Din cuprins : Muzica 
ușoară cu Anda Călugăreanu; 
Curiozități pe peliculă; Olim
piada veselă — concurs de 
anecdote; „Căruța cu paiațe’. 
Rubrică de teatru scurt; 0
plus 1 — film coregrafic.
Fotbal : ora 16,00—17,15 Di
namo București — Politehni
ca Iași. In pauză : Careul ma
gic (inlîlnirea de box Rocky 
Graciano — Tony Zale).

19,30 Telejurnalul de seară.
10.45 Telesport.
20,00 Rapsodia română. „Oamenii

mării".
20,30 Ritul și melodie cu Anca A-

gcnioiu. Aurelian Andreescu 
și Richard Oschanitzki.

21,00 Film artistic: Cu inima lină- 
ră comedie cu Douglas Fair- 
banks-jr și Paulette Goddard. 
Premieră pe țară.

22.30 Parada vedetelor.
23,00 Telejurnalul de noapte.
23,15 închiderea emisiunii.

LUNI 23 SEPTEMBRIE

17.30 Pentru noi, femeile.
18,00 Actualitatea industrială.
18.30 Curs de limba franceză.
19,00 Alma Maier. Expediție studen

țească în Țara I oviștei.
19.30 Telejurnalul de seară.
19.50 Buletinul meteorologic.
20,00 Studioul de poezie.
20.10 Muzică populară românească.
20,25 Tele-universilatea.
20.50 Mari dirlijori contemporani: 

Portret Zubin Mehta.
21.20 Film artistic: „Servus Vera!" 

o producție a studiourilor ma
ghiare.

23.10 Telejurnalul de noapte.
23.20 închiderea emisiunii.

MARȚI 21 SEPTEMBRIE
17,30 Pentru copii : Ecranul cu pă

puși : „Flux și Reflux".

18,00 TV pentru specialiștii din in
dustrie.

18,30 Curs de limba engleză.
19,00 Scufița roșie (o poveste pen

tru părinți și bunici). Film 
producție a Studioului de te
leviziune București.

19,20 Telejurnalul do seară.
19,50 Buletinul meteorologic.
20,00 Mari călători : Răsplata în

drăznelii (Crisloior Coiumb (II).
20,25 Cronica ideilor.
20.15 Seară de teatru: „Imbrăcați 

pe cei goi" de Luigi Pirandello. 
Interpretează un colectiv de 
actori de ta Tealrul Național 
„Vasile Alecsandri" din Iași.

22.15 Telejurnalul de noapte.
23,00 închiderea emisiunii.

MIERCURI 25 SEPTEMBRIE
10,00 Tele-școala: Ciclul matemati

că.
10.30 Ciclul de limba română.
11,00 Curs de limba franceză.
11.30 Curs de limba engleză.
12,00 TV pentru specialiștii din in

dustrie.
12.30 închiderea emisiunii de inii- 

neață.
17.30 Pentru școlari: „Cartea mea i. 

fiule, o treaptă". Transmisiu
ne de la Biblioteca Academiei.

18,00 Telecronica economică.

18.30 Curs de limba german”
19,00 Club XX — emisiune pentru 

tinerel.
19.30 Telejurnalul de seară.
19,50 Buletinul meteorologic.
20,00 Studioul de poezie: Partidului.
20.10 Muzică populară românească.
20.25 Muza mea — reporfaj filmat.
21.10 Avanpremieră.
21.25 Telecinemateca : „In amurg". 

Trei mari vedete ale ecranului 
francez Louis Jouvet, Michel 
Simon, Victor Francen inlr-o 
realizare a cunoscutului regi
zor J. Duvivier.

23,05 Telejurnalul de noapte.
23,15 închiderea emisiunii.

JOI 26 SEPTEMBRIE
10,00 Tele-școală. Ciclul fizică
10.30 Ciclul geografie.
11,00 Curs de limba germana.
11.30 Telecronica economică.
12,00 închiderea emisiunii de dimi

neață.
17.30 Studioul pionierilor.
13,00 T.V. pentru specialiști. Ciclul 

„Medicină”.
18.30 Curs de limba rusă.
19,00 „Tinerețea noastră" — emisiu

ne de versuri
19.30 Telejurnalul de seară.
19 50 Buletinul meteorologic.
20,00 Film serial: Lagardere (IV),

20,50 Emisiune de știință: Centena
rul „Emil Racoviță".

21,25 Muzică ușoară pe peliculă.
21.45 Telegloh — emisiune de călă

torii geografice Brazilia (II).
22,00 Ecran literar — revistă TV.
22.30 Mari inlerpreți: Soprana Ro 

berta Peters (S.U.A.).
22.45 Telejurnalul de noapte.
23,00 închiderea emisiunii.

VINERI 27 SEPTEMBRIE
10,00 Tele-școala. Ciclul biologie
10.30 Cabinet pedagogic.
11,00 Curs de limba rusă.
11.30 Curs de limba spaniolă.
12,00 TV pentru specialiști. Ciclul 

„Medicină".
12.30 închiderea emisiunii de dimi

neață.
17.30 Pentru copii: Micii meșteri 

mari. Ex Terra’68. Reportaj 
filmat de la finala pc tară or
ganizată de Studioul de Tele
viziune „București".

18,00 Drumuri și popasuri — emisii- 
ne turistică.

18,20 Buletinul circulației rutiere.
18.30 Curs de limba spaniolă.
19,00 Brățara de aur — emisiune 

pentru tinerel.

19.30 Telejurnalul de seară.
19.50 Buletinul meteorologic.
20,00 Actualitatea in agricultură.
20,20 „Itinerar european" —• o emi

siune de Dan Hăulică.
20,35 Studioul muzical.
20.55 Dialog despre cultură. Accesi

bilitatea poeziei.
21,10 Reflector.
21.55 Film artistic: „Cine o cunoaș

te?" (Phantom Lady). Film po
lițist cu Francof Tone și Ella 
Raines. Premieră pe țară.

22.50 Telejurnalul de noapte.
23,00 închiderea emisiunii.

StMBĂTĂ 28 SEPTEMBRIE
16.00 Atletism : Inlîlnirea internațio

nală România—Bulgaria — R. 
D. Germană. Transmisiune de 
la stadionul Republicii.

18.30 Mult e dulce șl frumoasă. E- 
misiune de limba română.

19,00 Lumea copiilor.
19.30 Telejurnalul de seară.
19.50 Buletinul meteorologic. 
20,00 Telc-enciclopedia.
21.00 „Inelele lui Newton" — repor

taj filmat Ia I.O.R.
21,10 Film serial: Răzbunătorii.
22,00 Estrada tinereții.
23,00 Telejurnalul de noapte.
23,15 închiderea emisiunii.



STEAGUL ROȘU Vineri 20 septembrie 1968

Prezente românești peste
hotare

DELHI 19 (Agerpres). — La 
16 septembrie a avut loc la 
Bombay, în cadrul Consiliului 
Indian de Comerț Exterior ce
remonia constituirii grupului 
româno-indian de comerț exte
rior. La ceremonie au partici
pat Manubhai Shah, președin
tele Consiliului Indian de Co
merț Exterior, și membrii a- 
cestuia, precum și ambasado
rul Republicii Socialiste Româ
nia în India, Aurel Ardeleanu.

☆
HAGA 19 (Agerpres), — In 

marea sală „Houtrustgebow" 
din Haga, în fața unui public

de peste 5 000 persoane, a avut 
loc concertul tinerei violo
niste Silvia Marcovici. Violo
nista română a repurtat un 
deosebit succes, cîntînd, ală
turi de cea mai prestigioasă 
formație olandeză — „Resi- 
denlie Orkest”, Concertul 
pentru vioară și orchestră de 
Ceaikovski.

Presa olandeză apreciază 
drept un incontestabil succes 
prima apariție în public a 
acestei violoniste române, în 
vîrstă de 16 ani. La concert 
au asistat președintele primei 
Camere a Parlamentului olan
dez, miniștri, oameni de cul
tură și un numeros public. Au 
fost prezenti membrii Ambasa
dei României la Haga.

PARIS 19 — Coresponden
tul Agerpres, Al. Gheoghiu, 
transmite: La Paris și-a în
ceput lucrările cea de-a 18-a 
sesiune a Consiliului Organi
zației europene și meditera
neene pentru protecția plante
lor (O.E.P.P.). Delegatul ro
mân, dr. D. Bălaj, a fost ales 
membru în Comitetul Execu
tiv. Lucrările sesiunii continuă.

Consiliul de Securitate 
și-a încheiat dezbaterile privind 
plîngerile israeliană și egipteană

CURIER . CURIER • CURIER

Cine va fi succesorul lui Salazar?
LISABONA 19 (Agerpres).
„Starea sănătății primului 

ministru portughez, Salazar 
este gravă. Există însă unele 
speranțe ca el să supraviețu
iască", se arată într-un buletin 
medical publicat miercuri sea
ra Ia Lisabona.

Salazar a fost examinat 
miercuri timp de peste două 
ore de cunoscutul neurolog 
american Huston Merritt, so
sit special din S.U.A.

☆
Referindu-se la surse apropi

ate guvernului portughez, a- 
gentia U.P.I. relevă că preșe
dintele Portugaliei, Americo

Thomaz, a avizat Consiliul de 
Stat și pe liderii militari să 
numeasă ca succesor al premi
erului Antonio Salazar, în ca
zul în care acesta ar înceta 
din viată, pe profesorul Mar
celo Caetano. Se pare că nu
mirea acestuia ar putea deve
ni singură, deoarece se apre
ciază că în cazul în care Sala
zar ar supraviețui, el nu ar 
mai fi capabil să-și reia func
țiile de stat. Tocmai de aceea, 
se pare că autoritățile portu
gheze doresc să grăbească nu
mirea unui succesor pentru a 
umple, potrivit agenției citate, 
„un gol politic periculos".

Crește bunăstarea 
oamenilor muncii 
mongoli

ULAN BATOR 19 (Ager
pres). — Pe măsura dezvol
tării economiei R. P. Mon
gole, crește necontenit și 
bunăstarea materială a oa
menilor muncii mongoli. A- 
nul trecut, populației din 
Mongolia i-au fost vîndufe 
mărfuri în valoare de 
1.575.000 tugrici. In 1968 
fondul de salarii al munci
torilor și funcționarilor a 
crescut cu 2,3 la sută fată 
de anul trecut.

In anul 1970, ultimul din 
cel de-al patrulea cincinal 
al R. P. Mongole, volumul ' 
vînzărilor de mărfuri de 
larg consum va crește cu 36 
la sută, veniturile reale pe 
cap de locuitor — cu 17 la 
sută, iar fondul de salarii — 
în medie cu 30 la sută.

NEW YORK 19 (Agerpres). 
Consiliul de Securitate și-a 

încheiat miercuri dezbaterile 
cu privire la plîngerile israeli
ană și egipteană, în legătură 
cu incidentele care au avut 
loc la Canalul Suez la 8 sep
tembrie. Consiliul a adoptat 
cu 14 voturi și o abținere (Al
geria) o rezoluție în care se 
insistă ca încetarea focului or
donată de Consiliul de Securi

tate în rezoluțiile sale anteri
oare să fie respectată cu toată 
rigoarea. Documentul reafirmă 
rezoluția din 22 noiembrie 
1967 și cere tuturor părților 
să acorde întreaga lor coope
rare reprezentantului special 
al secretarului general al ONU 
în vederea îndeplinirii neîn- 
tîrziate a mandatului acordat 
acestuia în baza acestei rezo
luții.

IN U.R.S.S. MS CENTRALE

ATOMpELECÎRICE ,
MOSCOVA 19 (Agerpres). — In U.R.S.S. au fost întoc

mite proiectele unei noi centrale atomoelectrice de 880.000 
kW, care va fi construită în Armenia, în apropiere de Erevan.

Savantii și inginerii sovietici au realizat un proiect tip 
de centrală alcătuită dm doua blocuri. In corpul principal vor 
fi’instalate pompe ermetice speciale, generatorii de aburi și 
reactoarele cu uraniu.

Pe baza acestei construcții tip vor fi construite centra
le atomice și în nord, în regiunea cercului polar — în Pe
ninsula Ciukotka și în Peninsula Kola — precum și cel de-al 
treilea și al patrulea bloc de la centrala Novo Voronej. Prin 
darea în funcțiune a acestor blocuri, puterea ei va ajunge la 
1.500.000 kW.

Prima centrală atomoelectrică cu o putere de 5.000 kW, 
a fost pusă în funcțiune în anul 1954 în orașul Obninsk de 
lingă Moscova. In Uniunea Sovietică a fost construită și pri
ma centrală atomoelectrică industrială (în apropierea orașu
lui Sverdlovsk) cu o putere de peste 600.000 kW.

Agențiile de presă relatează 
că în diverse regiuni din Viet- 

Inamul de sud continuă lupte
le intre detașamentele Fron
tului național de eliberare și 
trupele americano-saigoneze. 

! Astfel, in apropiere de zona 
demilitarizată, la cițiva kilo
metri de baza de la Con 
Thien unități ale celei de-a 
5-a divizii motorizate a S.U.A , 
au fost atacate prin surprin
dere de forțele patriotice. 
Lupta, relatează agenția Fran
ce Presse, a durat peste două 
ore. Patrioții au dezlănțuit 
un puternic atac cu mortiere, 
mitraliere grele și ușoare, du
pă care s-au retras.

6RECIA: Pedepse pentru tei 
ce nu participă la referendum

ATENA 19 (Agerpres). — 
Cetățenii greci care se vor ab
ține fără un motiv valabil de 
a participa la vot la referen
dumul constituțional de la 29 
septembrie sînt pasibili nu nu
mai de a fi pedepsiți din punct 
de vedere penal (pedeapsă ca
re merge de la o lună la un 
an), dar pot chiar să-și piar
dă serviciul. Ei riscă, de ase
menea, să fie refuzați de la 
obținerea permisului de con
ducere, a pașaportului sau a

cărții de identitate — se a- 
nunță într-un comunicat ofi
cial publicat la Atena.

Comunicatul precizează că 
votul este obligatoriu în Gre
cia începînd de la 21 de ani și 
că alegătorii trebuie să voteze 
în circumscripția lor de origi
ne dacă ea este situată la mai 
puțin de 50 km de locuința 
lor. Numai persoanele în vîr- 
stă de peste 70 de ani sînt scu
tite de această deplasare.

Srfare de tensiune 
în unele orașe indiene

DELHI 19 (Agerpres). — Nu
meroși salariați din domeniul 
transporturilor, poștei și tele
comunicațiilor au declarat o 
grevă de 24 de ore, revendi- 
cînd îmbunătățirea sistemului 
de retribuire. In diverse loca
lități indiene au fost pertur
bate comunicațiile telegrafice 
și telefonice, a fost sistată 
distribuirea corespondenței. Po
trivit informațiilor transmise 
de corespondenții agențiilor de 
presă occidentale, în orașele 
Pathankot și Bikaner, unde 
poliția a deschis focul asupra 
greviștilor, se semnalează o

stare de tensiune. La New Del
hi relatează agenția France 
Presse — au fost arestate a- 
proximativ 2.000 de persoane 
care au participat la mitinguri 
și demonstrații.

Monumentul lui Benito Juarez, președinte al Mexicului in sec. al 19-lea. Acest monument 
este situat in parcul Alameda din Ciudad de Mexico.

♦ ©♦
Remie Davis și Tom Hayden, codirectori al Comitetului 

național de mobilizare pentru încetarea războiului din Viet
nam, au anunțat, în cadrul unei conferințe de presă, că mi
tinguri și demonstrații împotriva războiului dus de S.U.A. 
în Vietnam vor fi organizate în fiecare oraș unde vor apare 
candidații la președinție ai partidelor democrat și republi
can Ei au arătat de asemenea că la 5 noiembrie, in ziua 
alegerilor prezidențiale, vor fi organizate pe întreg teritoriul 
S.U.A. demonstrații în favoarea păcii în Vietnam.

Guvernul regal al Cambodgiei a adresat Statplor Unite 
ale Americii un protest împotriva campaniei de calomnii si 
atacurilor pe care le dezlănțuie unele organe de presă ame
ricane împotriva Cambodgiei. Calificînd aceste atacuri ca fiind 
lipsite de temei, in declarația de protest se subliniază că ele 
fac parte integrantă din pregătirile in vederea amestecului 
în treburile interne ale Cambodgiei.

Reacția Malayeziei 
la hotărîrea 
președintelui Filipinelor

KUALA LUMPUR 19 (Ager
pres). — Malayezia a luat ho
tărîrea de a-și retrage repre
zentanții diplomatici din Fili- 
pine abrogînd în același timp 
acordul asupra măsurilor îm
potriva contrabandei, încheiat 
între cele două țări — a de
clarat primul ministru mala- 
yezian Tunku Abdul Rahman. 
Aceasta constituie o reacție a 
Malayeziei la hotărîrea luată 
miercuri de președintele Fer
dinand Marcos de a include 
teritoriul Sabah, contestat de 
ambele părți, sub suveranita
tea Filipinelor. Premierul ma- 
layezian a subliniat că aceas
tă hotărîre reprezintă o inter
venție nejustificată în aface
rile interne ale Malayeziei ’și 
un act periculos Ia adresa 
păcii.

Delegafii culturale din nu
meroase țări ale lumii, repre
zentanți ai U.N.E.S.C.O. și ai 
altor organizații culturale in
ternaționale, invitați de către 
guvernul Republicii Arabe U- 
nite vor asista la 22 septem
brie la festivitățile de inaugu
rare ale templelor de la Ăbu 
Simbel. Cu aceste festivități 
se Încheie o acțiune de salva
re a monumentelor culturale 
pină acum fără exemplu în 
istorie. A salva „Abu Simbel 
înseamnă a salva o mărturie 
a culturii care aparține tutu
ror", se arată pe un uriaș pa
nou aflat la aeroportul din Ca
iro.

Mutarea templelor de la 
Abu Simbel, care au o vîrstă 
de 3 200 ani și a încă altor 
20 de monumente a fost de
terminată de construirea ba
rajului înalt la sud de Assuan. 
Barajul va avea o înălțime de 
110 metri iar lacul de acumu
lare se va întinde pe o lungi
me de 500 km. Țara Nubiei, 
vestită pentru monumentele 
sale istorice, va fi acoperită 
de apă.

Universitatea din Ciudad 
de Mexico ocupată de armată

CIUDAD DE MEXICO 19 (Agerpres). — Unități ale 
forțelor armate mexicane au ocupat în noaptea de. 
miercuri spre joi clădirile Universității naționale auto
nome din Ciudad de Mexico, unde grupuri de studenți 
se află în grevă de peste șase săptămîni, cerind desfiin
țarea detașamentelor speciale ale poliției și eliberarea 
unor fruntași politici arestați.

Un comunicat dat publicității de Ministerul de In
terne subliniază că acțiunea are drept scop restabilirea 
ordinei în institutele de învățăinînt superior.

ANGLIA: Pagube mari 
cauzate de inundații

LONDRA 19 (Agerpres). — Ploile torențiale și inun
dațiile care s-au abătut în ultimele zile asupra Angliei 
au avariat aproximativ 8000 de case din comitatele 
Kent și Surrey. Pagubele materiale sînt deosebit de 
mari. Au fost distruse total sau parțial, 60 000 de linii 
telefonice, numeroase șosele și poduri. In multei locuri 
culturile se află sub apă. Autoritățile engleze au făcut 
cunoscut că datorită alterării alimentelor a apărut pe
ricolul unei epidemii.

iKȘ

EȘECUL DE LA
CAPE KENNEDY

CAPE KENNEDY 19 (Ager
pres). — Încercarea Corpora
ției pentru comunicații prin in
termediul sateliților (Comsat) 
de a plasa în colaborare cu 
N.A.S.A. pe o orbită staționa
ră deasupra Oceanului Atlan
tic un nou satelit de teleco
municații s-a soldat cu un e- 
șec. Lansat de la Cape Ken
nedy în cursul nopții de 
miercuri spre joi, cu ajutorul 
unei rachete „Delta", sateli
tul a fost distrus în zbor, du
pă ce a deviat de la traiecto
ria inițială și se îndrepta din 
nou spre pămînt. Un purtător 
de cuvînt al N.A.S.A. (Admi
nistrația națională pentru pro
blemele aeronautice și cerce
tarea spațiului cosmic) a de
clarat că racheta a început să 
funcționeze prost la 20 secun
de după lansare, prezentînd 
o defecțiune a sistemului de 
ghidare. La 108 secunde după 
ce a părăsit rampa de lansare 
de la Cape Kennedy, satelitul 
și racheta purtătoare au fost 
cuprinse de flăcări în timp ce 
se aflau Ia o altitudine de 
13,7 km, resturile căzînd în

Oceanul Atlantic la 19 km de 
coasta S.U.A.

Aparatura de telecomunica
ții instalată pe bordul sateli
tului, care a costat 6 milioane 
dolari, trebuia să permită rea
lizarea de transmisie prin te
leviziune în culori a Jocurilor 
Olimpice de Ia Ciudad de Me
xico spre Europa. Transmisiile 
vor fi asigurate de alți sate
liți de telecomunicații plasați 
anterior pe orbită.

☆
CAPE KENNEDY 19 (Ager

pres). — Satelitul de aplicații 
tehnice „A.T.S.-3", aflat pe o 
orbită staționară deasupra Bra
ziliei, va înlocui pentru trans
misiile televizate spre Europa 
a Jocurilor Olimpice din Me
xic, satelitul „Atlantic-3" a că
rui lansare a eșuat miercuri 
noaptea — a anunțat un pur
tător de cuvînt al Corporației 
pentru comunicații prin inter
mediul sateliților (Comsat).

Programele televizate spre 
S.U.A. vor ii transmise prin 
unde ultrascurte, iar cele des
tinate Japoniei prin interme
diul unui satelit de telecomu
nicații aflat deasupra Oceanu
lui Pacific.

Un purtător de cuvînt ame
rican a anunțat că, in cursul 
luptelor ce au avut ioc săp- 
tămina trecută intre trupele 
S.U.A. și unitățile FNE, au fost 
uciși 217 militari americani, iar 
alți 739 au fost răniți. El a 
menționat că pierderile sufe
rite de trupele americane au 
fost mai mari decît în săp- 
tămina precedentă, ca urmare 
a intensificării luptelor in re
giunea septentrională a Viet
namului de sud.

❖ ©♦
După cum anunță agenția 

Taniug, la Belgrad a sosit A- 
dam Malik, ministrul afaceri
lor externe al Indoneziei. Pe 
aeroport el a fost intimpinat 
de Marko Nikezici, secretar de 
stat pentru afaceri externe și 
de alte personalități iugoslave.

La sosire, ministrul de exter
ne al Indoneziei a declarat că 
va avea la Belgrad convorbiri 
cu privire la problemele inter
naționale care interesează ce
le două țări.

♦ ©4>
Organizația Națiunilor Uni

te pentru Agricultură și Ali
mentație (FAO) va organiza, 
intre 21 septembrie și 1 octom
brie, la Bagdad, o conferin
ță pentru examinarea meto
delor care să permită crește
rea producției agricole in O- 
rientul Apropiat, pentru a sa
tisface necesitățile crescinde 
ale regiunii.

♦ ©♦
Miercuri, la Edinburgh s-au 

deschis lucrările Congresului 
anual al Partidului liberal bri
tanic, la care participă 1200 
de delegați.

Președintele partidului, Des
mond Banks, in discursul de 
deschidere,a cerut ca Marea 
Britanie să ia noi inițiative pe 
planul politicii vest-europene. 
El a criticat hotărîrea guvernu
lui britanic de a reduce ajuto
rul acordat țărilor in curs de 
dezvoltare.

♦ ©♦
John B. Brinyark, un indian 

din tribul Cherokee, a aniversat 
miercuri împlinirea virstei de 
110 ani. întrebat de ziariști ca
re este secretul longevității sa
le el a declarat că nu poate 
oferi nici o rețetă pentru a- 
ceasta, dar a recunoscut că a 
încetat să consume băuturi al
coolice acum 20 de ani, adică 
atunci cind a împlinit ...90 de 
ani !

♦ ©❖
Patrioții mozambicani au rio- 

borît recent in provincia Ca
bo Delgado trei avioane ina
mice, s-a anunțat joi la car
tierul general de la Dar es 
Salaam al Frontului de Eli
berare din Mozambic (FRELIMO) 
Cu prilejul unui atac declan
șat împotriva aerodromului de 
ia Mueda, situat în aceeași 
provincie, patrioții au distrus 
la sol 12 avioane militare por
tugheze.

❖ ©<$>
A.F.L.-C.I.O. ACORDA LUI 
HUMPHREY SPRIJINUL E!

re votul lor candidatului de
mocrat. Meany a descris pe 
candidatul republican Richard 
Nixon drept reprezentantul ți
nui partid a cărui platformă 
electorală „a ignorat mișcarea 
muncitorească și a făcut un 
compromis cu rasismul".

Cunoscutul actor american, 
Franchot Tone, celebritate a 
Hoollywood-ului între cele 
două războaie mondiale, a în
cetat miercuri din viață la New 
York, in vîrstă de 62 de ani. 
Printre filmele care l-au făcut 
celebru se numără „Lăncierii 
din Bengal", „Răsculații din 
Bounty" etc.

O comoară scufundată, ca
re se presupune că s-a aflat 
la bordul unei galere spanio
le sau portugheze, eșuată in 
jurul anului 1580, a fost desco
perită de Hary Cox pe fundul 
unui recif de corali din apro
pierea Insulei Bermuda. Cox a 
dezvăluit că descoperirea a 
fost făcută încă în luna ianua
rie, cind a înotat la o adinci- 
me de 7,6 metri, dar a refuzat 
să indice locul. El a precizat 
că a găsit monezi din aur, 
mai multe brățări și alte bi
juterii a căror valoare nu a 
putut-o determina pină în 
prezent. Printre obiectele des
coperite se află și un „astro- 
lab" instrument folosit de ve
chii marinari pentru măsură
tori.

Dacă locuitorii au putut fi 
mutați fără dificultăți și cele 
mai multe dintre monumente
le mai mici fără să fie dete
riorate, pentru mutarea celor 
două temple de la Abu Sim
bel, cel al Iui Ramses și cel

fonduri. Un alt plan prevedea 
turnarea unor fundații de be
ton sub cele două temple, a- 
poi acestea să fie ridicate prin 
mijloace hidraulice Această 
lucrare ar fi costat 250 mili
oane mărci vesl-germane. Pî-

international sub conducerea 
firmei Hochtief din Essen.

La început, templu! lui Ram
ses, cel mai mare dintre cele 
două, cele patru statui uriașe 
aflate la intrare, au lost su
puse unei minuțioase operațiSALVAREA MONUMENTELOR DE LA ABU SIMBEL—UN SUCCES AL COLABORĂRII INTERNATIONALE 9

al reginei sale Nefertiti s-au 
pus probleme tehnice cu to
tul speciale.

Săpate adine in slincă, 
templele nu puteau ii dislo
cate. O propunere franceză 
prevedea construirea unui dig 
de apărare. Întreținerea aces
tui dig și măsurile luate îm
potriva infiltrării apei ar fi 
necesitat în permanentă mari

nă la urmă a fost acceptat 
proiectul unui inginer suedez: 
templele Împreună cu întrea
ga stîncă în care ele se află 
săpate urmau să fie lăiate în 
blocuri și îmbinate la o dis
tantă de 1S0 metri de locul lor 
initial. Costurile acestei lu
crări au fost evaluate la 140 
milioane mărci. Contractul a 
fost ob/inut de un consorțiu

uni de măsurare.
In interior au fost constru

ite armături de otel pentru a 
sprijini plafonul. Fațada tem
plului a fost acoperită cu ni
sip pentru a o feri de blocuri
le care s-ar ii putut prăbuși. 
Apoi, întreaga stîncă care a- 
coperă templele a fost feres
truită în 6 000 de blocuri. înal
te de patru metri și grele de

cite 20 tone licoare. Ele au 
fost numerotate și cu a- 
iutorul macaralelor au fost 
duse la un teren de depo
zitare unde au așteptat trei 
ani, cil a durat întreaga ope
rațiune. Templul pronriu-zis a 
lost tăiat în bucăți de către 
specialiști italieni de la mine
le de marmură din Carrara.

Statuile care reprezintă pe 
regele Harrises al ll-lea au di
mensiuni uriașe : 20 metri 
înălțime. Un nas măsoară 08 
centimetri, iar o ureche peste 
100 cm. Pata statuilor are o 
lățime de peste patru metri. Rea
lizarea tehnică și artistică a 
constructorilor antici este de-a 
drentui impresionantă Ei au 
cioplit statuile direct in pere
tele slincii de sus în jos. O- 
pera lor este perfectă.

Acțiunea de salvare a mo
numentelor de la Abu Simbel. 
desfășurată sub auspiciile 
U.N.E.S.C.O., constituie în a- 
celasi timp un semnificativ 
succes al colaborării interna
ționale pe lărim cultural.

Puternica centrală sindicală 
americană AFL-CIO a anunțat 
că acordă sprijinul ei candi
datului partidului democrația 
alegerile prezidențiale Hubert 
Humphrey. Știrea a fost comu
nicată de George Meany, pre
ședintele AFL-CIO care u che
mat pe cei 13.6 milioane de 
membri ai organizației să ofe-

BRAZILIA: Lider 
studențesc 
eliberat provizoriu

BRASILIA 19 (Agerpres)
Tribunalul suprem fe

deral al Braziliei a ho- 
tărît punerea în liber
tate provizorie a lideru
lui studențesc, V. Pal- 
rneira. arestat, la 3 au
gust sub acuzația de a 
fi participat la demon
strații antiguvernamen
tale. Palmeira fusese 
condamnat la 30 de zile 
închisoare, sentință ca
re a fost prelungită cu 
încă 30 de zile în baza 
„legii privind securitatea 
națională". In cercurile 
politice din Brazilia șe 
consideră că hotărîrea 
Tribunalului suprem fe
deral ar putea constitui 
un precedent și pentru 
cazurile altor lideri Stu
dențești sau sindicali a- 
restati.

Comisie preziden
țială pentru 
anchetarea cauzei 
violențelor 
în S.U.A.

WASHINGTON 19 (A- 
gerpres). Comisia pre
zidențială pentru an
chetarea cauzei violen
telor în Statele Unite 
constituită în luna iu
nie, în urma asasi
nării senatorului Ro
bert Kennedy, și-a în
ceput miercuri lucrările 
la Washington prin au
dierea. cu ușile închise, 
a ministrului de justi
ție al S.U.A., Ramsey 
Clark In expunerea sa, 
al cărei text a fost dis
tribuit presei, Clark a 
preconizat o reglemen
tare severă a vînzării 
armelor de foc si a a- 
tras atenția membrilor 
comisiei asupra perico
lelor pe care le reprezin
tă excesele de brutali
tate ale poliției.

♦ ©♦
Societatea aeronautică fran

ceză „Breguet" și firma ame
ricană „Mcdonell" au prezen
tat miercuri presei versiunea 
comercială a avionului de 
transport militar francez „Bre
guet 951". Avionul poate trans
porta 64 pasageri cu o viteză 
de croazieră de 400 km/h la 
o altitudine de 3.000 m.

O înfrîngere suferită de 
extremiștii disidenți din Rhodesia

In urma alegerilor parlamentare par-țiale ce au avut loc 
miercuri în Rhodesia, locul rămas vacant după retragerea din 
parlament a fostului ministru de interne, William Harper, a 
revenit reprezentantului Frontului Rhodesian, partidul de gu- 
vernămînt Candidatul prezentat de Partidul de extremă 
dreaptă, recent înființat. Partidul Național Rhodesian, a în
trunit un număr infim de voturi.

Observatorii politici de la Salisbury consideră că în- 
frîngerea suferită de extremiștii disidenți constituie un indi
ciu al atenuării crizei prin care trece partidul de guvernămînt 
condus de Ian Smith. In același timp, la Salisbury circulă 
intens relatări în legătură cu posibilitatea reluării convorbi
rilor dintre autoritățile rhodesiene și guvernul britanic.

Un cutremur a fost înregis
trat miercuri noaptea in regiu
nea orașului Trapani din Sici
lia. Potrivit agenției ANSA 
populația din mai multe lo
calități a fost cuprinsă de pa
nică, părăsind locuințele. Se 
relatează că cutremurul, care 
a fost resimțit și la Trapani, nu 
a provocat pagube materiale.

♦ ©❖
Todor Jivkov, prim-secretar al 

C.C. al P.C. Bulgar, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
R.P. Bulgaria, s-a intilnit 
miercuri seara cu activul Co
mitetului orășenesc Sofia al 
P.C.B.

La Madrid s-a anunțat că 
starea primului spaniol căruia 
i s-a grefat o inimă, Juan Ro- 
driguez, este satisfăcătoare. 
Dr. Martinez Bordiu, care a 
efectuat operația, a declarat 
că a folosit tehnica perfuziei 
coronare și că inima donato
rului a rămas in afara cavi
tății toracice timp de o oră 
și jumătate. Ea a înceta", să 
bată aproximativ 8 minute, du
pă care a fost pusă in func
țiune din momentul in care cir
culația arterială a fost resta
bilită.

Președintele Franței, genera
lul de Gaulle, a avut joi u în
trevedere cu președintele I lau- 
ritaniei, Moktar Daddah, care 
se află într-o vizită oficială la 
Paris. La sfîrșitul întrevederii, 
Daddah a declarat ziariștilor 
că a trecut în revistă, împreu
nă cu președintele de Gculle, 
o serie de probleme privind 
situația internațională actuală. 
Intre altele, cei doi oameni de 
stat s-au referit la criza din 
Orientul Apropiat, precum și la 
războiul din Nigeria.

♦ ©♦
Membrii echipajului vasului 

transatlantic de pasageri ita
lian „Juliu Cesar", ancorat in 
portul Rio de Janeiro, au de
clarat o grevă de 48 de ore. 
Marinarii cer majorarea sala
riilor și îmbunătățirea condi
țiilor de muncă. Ca urmare a 
grevei, cei 800 de pasageri în
scriși pentru această cursă cu 
destinația Europa au fost ne- 
voiți să-și amine cu două zile 
plecarea.

♦ ©♦
O grevă generală de 48 de 

ore, declarată in capitala Uru
guayans, a paralizat joi acti
vitatea acestui oraș. întreprin
derile industriale și-au încetat 
lucrul, marile magazine au fost 
închise, activitatea portuară în
treruptă, iar ziarele nu au a- 
părut. Parțial a fost afectat 
de grevă și transportul în co
mun. Greva a avut loc la che
marea Confederației Naționale 
a muncitorilor în semn de pro
test împotriva măsurilor excep
ționale de securitate aflate in 
vigoare de la 13 iunie a.c., 
cind au fost blocate salariile 
și s-a recurs la un program de 
austeritate economică.

❖ ©♦
Secretariatul Federației Sin

dicale Mondiale a făcut cu
noscut joi că Louis Saillant, 
secretar general al FSM, a 
suferit un infarct și se află 
la sanatoriul de stat din Pra- 
ga, unde va rămine cîteva 
săptămîni.
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