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Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe ambasadorul Tunisiei 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
a primit miercuri, 17 mai 1967, pe 
ambasadorul extraordinar și pleni-

potențiar al Tunisiei în Republica 
Socialistă România. Mahmoud Maa- 
mouri, la cererea acestuia.

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire cordială.,

4 pag. 2 5 banir

Organ al Comitetului orășenesc Petroșani al P.C.R. și al Sfatului popular orășenesc

r-

Socialiste 
nescu, va 
Singapore 
1967.

La invitația ministrului afacerilor 
externe al Republicii Singapore, 
Sinnathamby Rajaratnam, ministrul 
afacerilor externe al Republicii

România, Gorneliu Mă- 
face o vizită oficială în 

intre 27-30 mâi

minier :

La invitația C.C. al P.M.S.L., o 
delegație a C.C. al -P.C.R., condusă 
de tovarășul Nicolae: Geaușescu, 
secretar general al C.C. al P.C.R.,

va face o vizită prietenească la Bu- 
■dapesta, în a doua jumătate a lunii 
mai.

, Era dimineață. Se ter
minase șutul de noapte 
la mina Lonea. De la 

■locurile de muncă oa
menii se îndreptau spre 

:puț satisfăcuți. Munca 
■le fusese rodnică. Trimi- 
•seseră spre ziuă munți 
de diamante negre pră
vălite acolo, în adîncuri.

Lăcătușii Vilan Gheor
ghe și Haidu Iosif se 
pregăteau și ei să iasă 
din mină, dar, trecînd 
pe lîngă troliul de la 
planul înclinat, au ob
servat o defecțiune teh
nică : funia era ruptă 
și încolăcită după stîl- 
pul din apropiere. Pe 
acest plan înclinat se 

.Țhce aprovizionarea a- 
batajelor cu material 

.lemnos în întreg sec
torul III; de la orizon
tul .615 pînă la orizon
tul 562. Defectarea tro- 
liulUi punea sub semnul 
întrebării executarea 

ibușirii in mai multe 
abataje. Lipsa materia
lului lemnos atît de ne
cesar la Operația minie
ră respectivă se făcea 
deja simțită.

Mz se poate tărăgăna

de îndărătnică, 
răsucit capetele, 
retezat drept la 
rupturilor, le-au 
in inele in așa 
nu se mai des-

prăbușirea, și-au spus 
cei doi. Comunistul Vi- 
lan și ortacul său și-au 
desfăcut imediat gențile 
cu scule și s-au apucat 
hotărîți de lucru. Tim
pul a trecut pe nesim
țite. Lăcătușii au desfă
cut funia metalică, deo
sebit 
i-au 
le-au 
locul 
strîns 
fel să
facă niciodată. Cit o fi 
durat toată operațiu
nea...? Poate o oră, poa
te două. Funia a fost 
reparată. Abatajele au 
primit material lemnos 
suficient și la timp:

Pe la sfîrșitul schim
bului s-au auzit, cam la 
același interval de timp, 
bubuituri înfundate ca
re au cutremurat adîn- 
curile minei. In abata
jele 602, 604, 606 se fă
cea prăbușirea. Frontul 
de lucru putia iarăși a- 
vansă făcînd să se în
groașe izvoarele produc
ției de cărbune.

IULIE POPA
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ORADEA. — Screperul-plug, un nou utilaj 
minier, conceput de specialiști de la întreprin
derea minieră Oradea și exploatarea Șorecani, 
a fost construit în Atelierele de reparat ale 
I. M. Oradea. Destinat în special tăierii căr
bunelui brun în Gâturi subțiri, utilajul a ihtrat 
în exploatare curentă la mina Șotecani. In a- 
batajul în care este folosit acest plug, care taie 
cărbunele, îl încarcă și transportă fără inter
venția "tiTieitf.flor din abataj, s-a 'ajuhA -ia o 
producție de 3,90 tone pe post, față de 2 tone 
cît se realiza în medie, prin metoda pușcării. 
După. părerea specialiștilor există- posibilități 
de creștere în continuare a acestui indicator, 
îndeosebi îh urma perfecționărilor care au fost 

. aduse utilajului după, experimentare.
(Agerpres)

ALTEIA?

In dorința de a realiza o mai 
bună cunoaștere reciprocă și de a 
dezvolta cooperarea între cele două 
țări ale lor pe baza respectării re
ciproce a suveranității și integri
tății teritoriale, egalității în drep-

turi și neamestecului în treburile 
interne, guvernul Republicii So
cialiste România și guvernul Re
publicii Coasta de Fildeș au hotg- 
rît să stabilească relații diploma
tice la rang de ambasadă.

Vizita în Singapore a ministrului 
afacerilor externe al României

invitația guvernului Repu- 
Socialiste România, miercuri 
a sosit in Capitală, Ihsan 
Caglayangil, ministrul atace-

SOSIREA ÎN CAPITALA A MINISTRULUI 
AFACERILOR EXTERNE AL TURCIEI

La 
blicii 
seara 
Sabri
rilor externe al Republicii Turcia, 
care face o vizită oficială în tara 
noastră.

Pe aeroportul Băneasa, oaspetele 
a fost întîmpinat de Corneliu Mă-

membri ai conducerii Ministeru- 
Afacerilor Externe, Ministeru- 
Comertului Exterior, Institutu- 

român pentru relațiile culturale 
străinătatea, Camerei de Co-

nescu, ministrul afacerilor externe, 
de 
lui 
lui 
lui 
cu
mert, precum și de Ion Drînceanu, 
ambasadorul României la Ankara.

(Agerpresj

In ritmul actual de dezvoltare 
a economiei noastre timpul a de
venit o problemă. Nu acel timp 
pe care îl consumă omul într-o 
activitate productivă ci timpul ca
re 9e irosește. Și nu există dome
niu al activității noastre în care 
să ne putem permite a trece ne
păsători pe lîngă risipa de timp. 
Prin rîndurile de față vrem să a- 
ducem la cunoștința opiniei pu- 

x blice faptele unor oameni care ri
sipesc timp : timpul altora. Cum ?

I.C.O. prestează pentru populație 
b. serie de servicii. Aceste servi
cii. însă trebuiesc plătite, căci orice 
am spune, nu putem pretinde cui
va să lucreze pentru noi pe gra
tis. Și pehtru ca cetățenii să. nu 
piardă prea mult timp mergînd la 
ghișeu să achite contracostul ser
viciilor făcute, întreprinderile pres
tatoare de servicii au o seamă de 
angajați — încasatori pe teren — 
care se deplasează acasă la cetă
țean. E vasăzică, vorba de res
pect față de timpul cetățeanului 
printre altele. Dar nu toți cetățe
nii răspund cu același respect. La 
unii dintre ei acești încasatori tre
buie să bată drumurile de zeci 
de ori în zadar.

. Iată pe cîțiva care dovedesc nu 
numai lipsă de respect 
pul altuia dar si față 
raliu Tudor — inginei 
locuitor al cartierului 
cu debit pe întregul
patru luni din 1967; Iordache Bar
bu — tehnician la mina Aninoasa 
locuitor în același cartier, cu da
torii la taxa comunală pe anii 
196S—1966 și, pjrimele patru luni 
ale anului 1967; Ripan loan, mais
tru lâ fabrica de oxigen, tot din

cartierul „Carpați" cu debit pe a- 
nUl 1966 și pe primele patru luni 
dîn acest an. Aceștia sînt doar 
cîțiva din lunga' listă a celor răi 
de pîatâ. Debitele lor se cuprind 
între 200 și 400 lei. Lor li se a- 
datigă însă și alții ca inginerul 
itogmari Iosif de la U.P.D., ingi
nerul Stan Doru de la S.C.S.M., 
tehnicienii Albulescu Simion de la 
U.R.U.M.P. și Ghertner Rudolf de 
la mina Paroșeni, Petruș Silvia, 
contabilă la P.T.T.R., Deleanu Sa
bin, tehnician la C.C.V.J., Voiaș- 
cîuc Dumitru, maistru la T.R.C.H. 
șî mulți alții cu debite între 100 
și 200 lei.

Cei vizați aici, ca și alții pe ca
re nu i-am notat pentru a nu 
lungi lista, ar trebui sâ se. sesi
zeze de un fapt: creditorii ‘lor (în 
cazul de față I.C.O.) îi cunosc 
foarte bine; le cunosc și funcțiile 
și locul de muncă. Asta pentru că 
mulți dintre ei și-au scris func
ția
P<? 
că 
lor 
ca

unele scări din aceste bloeUri, ni 
s-a spus, e deajuns să afle cineva 
că încasatoarea se află pe. scară 
și toți cei care sînt ...acasă vin, fără 
altă invitație, să-și achite ■ obliga
țiile". E plăcut' sft notezi astfel de 
lucruri. E plăcut Să notezi nume 
de cetățeni ca LUca Pompiliu, Si- 
tescu Ion, Damian îuliti, Florea 
Cornel, Petrea Mircea, Grosu Eu
gen, Petrescu Aurel, Cornea Gheof- 
ghe, Barabaș Andrei, Bocăneț 
Gheorghe, CluCiah Avram, Pană 
Gheorghe și alții. E plăcut pentru 
că; aceștia au respectul ctiVtfnit fa
ță de timpul altuia. (iei din pri
ma categorie însă...

1 
I 
I 
I I 
1 
I 
I
I 

I

I
I 

I 
I
I . *

v .. I

VITRINA ȘTIRILOR ZILEI
„VHejul vesel" n?oare pen,ru 
pe scena Casei 
de cultura

Azi, Ia ora 20, în sala 
Casei de cultură din 
Petroșani, Ansamblul de 
stat de cîntece și jocuri 
din Tg. Mureș va sus 
ține spectacolul „Vîr- 
tejul vesel".

Mărfuri 
de sezon

ma-Incepînd de azi, 
gazinele din Petroșani 
au pus în vînzare nou
tăți de țesături din 
bumbac Cu imprimeuri 

sezon. De 
vor pune 
confecții 

printre care

• I

•a

Buîet 
și cofetărie 
la Bărbăteni

T.A.P.L. Petroșani a 
desființat chioșcul din 
cartierul Livezeni și cu 
același material mon
tează la Bărbăteni un 
bufet • și o cofetărie 
pentru cei 3 000 de ce
tățeni ai localității.

Lupeni — Caransebeș 
— Herculâne — Orșo
va — Tr. Severin —- 
Mdtru —- ’salnițs — 
Craiova — Pitești *— 
Rîmnicu Vîlcea — Va
lea Oltului — Sibiu — 
Simeria — Lupeni.

Tot din Lupeni vor 
pleca mîfne 
trenul, spre 
un grup de 
ne. Grupul 
expoziția industrială ja
poneză 
chide în Capitală.

Lupeni

seară, cu 
București 

21 persoa- 
va vizita

care se des-

Excursii
din 
Lu-

pentru tim- 
de ei: Ga
ia C.C.V.J.
..Carpați" 

an 1966 șf

E bine

sau calitatea alături de nume 
inscripția, de Ia intrare — semn 
vor să fie tratați de semenii 
cu respectul cuvenit 

e asa. Ar trebui însă să țină
minte și un vechi proverb româ
nesc : „Obrazul subțire cu chel
tuială se ține". Mai ales atunci 
cînd cheltuiala nu e pentru obraz 
ci pentru un serviciu prestat.

Am fost foarte plăcut impresio
nați cînd tovarășii de la serviciu] 
debite al I.C.O. ne-au rugat să a- 
-ătăm că există și altfel de oameni 
-’are nu „neglijează' 
tiatoriile la timp. Ni s-au dat ca 

. pxemple locuitorii blocurilor 2, 4, 
37 de pe strada Viitorului. 10 și 
27 de pe strada Independenței 
toate din cartierul Aeroport. „Pe

i“ să-și achite

Ieri dimineață, 
fața hotelului din 
peni au plecat în ex
cursie un număr de 28 
mineri 
fruntași, 
condus 
șef adjunct Feies L. Ex
cursia se face pe rilta:

și tehnicieni 
Grupul este 

de inginerul

Simpozion
Ieri, în sala Casei de 

cultură din Petroșani a 
avut loc simpozionul 
„Viitoarele mame". Au 
expus Dr. N. Scărlătoiu 
și Dr. T. 
pozionul 
de filmul 
noastră".

Ponova. Sim- 
a fost urmat 
artistic „Casa

asemenea 
In vînza- 
de sezon 
rochițe șl

După 4 luni de 
muncă rodnică 
brigada mineru
lui Lengyel Iosif 
din sectorul VII 
al minei Lupeni 
a realizat o de
pășire de 500 to
ne cărbune. Ia- 
tă-i pe minerii 
brigăzii disCutînd 
cu brigadierul lor 
despre calitatea 
producției.
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Evoluează satisfăcător 
AMBIANȚA ESTETICĂ
A STRĂZII?

ieiledil pi aceeaji 
leni...
dega sase luni

Și tu și fel, și eu — hoi 
toți ns-ntîlnlm aproape zil
nic întf-un cadru anume. 
Aici ne dătn binețe, ne inte
resăm unul de celălalt, ne 
urâm „mult bine și sănăta
te" iar apoi, cu satisfacția 
unei revederi plăcute, ne 
continuăm drumul spre lo
cul de muncă sau spre do
miciliu. E vorba de un ca
dru în care noi, oamenii cu 
îndeletniciri și adrese dife
rite, venim în contact, ne 
cunoaștem și ne revedem — 
trăim adică viața noastră 
colectivă ca locuitori ai unui 
oraș. Acest cadru devine, 
așadar, un fragment din 
Viața noastră, o arteră prin 
care pulsează viața orașului. 
Tot aici ne-ntîlnim în amur
gurile zilelor de repaus și 
transformăm această arteră 
într-un fluviu domol, poli
fonic și multicolor — într-o 
revărsare umană recreativă, 
reconfortantă.

Deci, tot de acest cadru e 
vorba — strada. Cum ne sim
țim în cadrul ei, cind o stră
batem minați de ocupațiile 
Zilnice sau Cind ieșim să ne 
plimbăm pur și simplu ? Ne 
poatfe ajuta ambianță, cadrul 
•1 să ne învingem oboseala 
după ore sau chiar zile de 
muncă intensă, contribuie ea 
1« sporirea potențialului nos
tru de lucru î Doar să amin
tim un adevăr demonstrat:

Cele două unități 
comerciale nu se află 
chiar față-n față, dar 
nici prea departe u- 
na de cealaltă. In orice 
caz, fotoreporterul Ie-a 
apropiat cu un scop bi
ne definit: să remarce 
două mostre, două „po
luri gospodărești". 

peisajul citadin, aspectul stră
zii degajă asupra stării noas
tre de spirit, a bilnfei dispo
ziții și puterii noastre de lu
cru o influiențâ însemnați. 
Dar pozitivă sau dimpotri
vă,.. î Aceasta e hotărîtă de 
aspectul estetic al străzii, de 
ordinea, bunul gust și pri
ceperea care s-au investit în 
amenajarea urbanistică a o- 
rașului, în gospodărirea lui. 
Răspund aceste elemente ce
rinței unei urbanistici moder
ne, pretențiilor justificate ca 
Petrbșaniut —- centrul aces
tui important bazin carboni
fer — Valea Jiului, punct de 
ramificare a itinerariilor tu
ristice spre regiunea monta
nă din jur —• să aibă o În
fățișare demnă de renumele 
și importanța ei economică 7

Abprdăm această chestiune 
după o jumătate de an de la 
publicarea anchetei „Cum 
putem înnobila personalitatea 
orașului". La ancheta noastră 
am primit răspunsuri din par
tea mai multor organe viza
te,- ne-au răspuns secția de 
gospodărire a sfatului popu
lar, întreprinderea de gospo
dărie comunală, Filiala O.N.T. 
„Carpați", cooperativa „Jiul" 
și altele. Răspunsurile au fost 
aproape identice în conținut, 
au fost de acord cu semnală
rile critice, dindu-ne asigu
rări că rezervele interne pu
se în evidență cu prilejul 
raidului nostru în privința 
ridicării nivelului urbanistic 
vor fi avute în vedere în ca
drul lucrărilor edilitar-gospo- 
dărești pe anul 1967. Sîntem 
în luna mai, aproape de fi
nele primei jumătăți a anului 
și la... sfîrșltul perioadei cînd

AT A-N
Unul — o clădire a- 

dusă în „ton" cu vremea 
— o realizare îmbucură
toare în ceea ce priveș
te adaptarea unui imo
bil vechi la necesitățile 
utilitare și estetice ale 
urbanisticii moderne. Fa- 

rțada clădirii în care se 
află magazinul „Bucuria 
copiilor" și unitatea 

orașul și-a făcut „toaleta de 
primăvară". Ge s-a schimbat 
între timp în înfățișarea edi- 
litar-gospodarească a orașului, 
a arterelor sale principale ?

oovezl ierte 
ale grogreiolDi...

Evident „toaleta de primă
vară" și-a lăsat amprenta a- 
supra fizionomiei orașului. 
Mai toate clădirile și-au re- 
împroșpătat fațadele,- repara
țiile, rezugrăvelile le-au im

CUM PUTEM
ÎNNOBILA
PERSONALITATEA

ORAȘULUI

primat o notă mai vioaie; sînt 
mai curate, ca după un „duș" 
bun, spălate de funinginea și 
praful ce le-au „copleșit" de-a 
luhgul Iernii. Orașul a înti
nerit apoi cu „concursul" di
rect al primăverii. Covoarele 
multicolore din parcuri, pe
luzele de flori și verdeață ce 
mărginesc arterele principale, 
toate reamenajate, imprimă 
Orașului multă prospețime. 
Merită aprecieri deosebite 
strădaniile constructorilor ca
re, preluînd clădirea care a 
găzduit pînă acum oficiul 
P.T.T.R., au reușit s-o trans
forme radical •— într-una din 
cele mal vesele și atrăgătoa
re clădiri de pe artera prin
cipală a orașului. Fără îndo
ială au suferit schimbări ra
dicale și fațadele altor clă
diri, Bunăoară, atelierul de 
rame și oglinzi, socotit — pe

FATA
„Loto-pronosport", în ur
ma renovării, se armo
nizează perfect cu struc
tura arhitectonică a clă
dirii.

Dar iată șl a doua 
mostră, cea a îmbătrîni 
rii, dar mai ales a vitre
giei : fațada magazinului 
de articole electro-tehni- 
ce. Vitrine demodate — 

drept cuvînt —■ colțul cel mai 
slut al centrului și-a schim
bat fundamental înfățișarea. 
Au mai apărut, apoi, vitrine 
reamenajate, firme noi, pa
nouri de reclamă care, de a- 
semenea, contribuie la schim
barea In bine a esteticii ora
șului. Bucură îndeosebi pa
nourile de propagandă turis
tică, executate cu gust și fan
tezie, care au apărut în dife
rite puncte de intensă circu
lație. Avem deci dovezi Carte 
ale progresului în domeniul 
urbanisticii, al înfrumusețării 
orașului. Constituie însă a* 
cestea dovada unor rezultate 
maxime, sau cel puțin mul
țumitoare ? Observațiile cri* 

tice ale vizitatorilor, nemul
țumirile a numeroși cetățeni 
— și ochiul critic al fiecărui 
petroșănean dornic să-și va
dă orașul mai frumos, mai 
pus la punct arhitectonic 
sînt un indiciu sigur Că e- 
xistă încă importante resur
se pentru modernizare și es- 
tetizare.

Să pornim din centru înlr-o 
incursiune pe arterele pe ca
re pulsează viața noastră co
tidiană și să observăm cîteva 
din „petele" discordante de 
pe fața urbanistică a orașului 
nostru.

7» F
■ ■ ■

rolele inutile și supără
tor de degradante. Și în 
plus pe fațadă podoabe 
împrumutate de I.R.E.H.: 
rețele electrice excelînd 
prin prost gust. O fi ți
nută această clădire, ca 
și încă cîteva — în mod 
expres — spre a degra
da estetica străzii prin
cipale ?

Să recunoaștem i ne pare 
bine că după luni du aștep
tări Înfățișarea nouă o Pleții 
Victoriei se Conturează tot 
mai mult. A apărut o zonă 
verde (de fapt cu nimic mai 
reușitfi deci! cea veche) cu 
arbori ornamentali destul de 
numeroși, dar fără vreun e- 
lement decorativ de artă plas
tică care să definească de 
alei de la „poarta orașului" 
fizionomia, specificul bazinu
lui nostru carbonifer. Oare 
n-ar merita oamenii Văii Jiu
lui Ca aici în centrul Văii — 
să 11 se dedice o lucrare de 
artă monumentală ?! Cu si
guranță că da I $i în general, 
am putea avea mai multe lu- 
Crăți de artă — mozaicuri, 
basoreliefuri, statui etc. Deo
camdată în privința lucrări
lor de artă nu sîntem încă 
in pas cu vremea. Încă o 
reușită : 6e asfaltează piața !...

ASpectul centrului nu de
pinde însă doar de asfaltul 
și de zona verde reantena- 
jată aici. Să privim în jur. 
Clădiri vechi ridicate de zeci 
de ani și nu prea arătoase ca 
Btil arhitectonic. Dar n-ar 
putea fi ele mai bine valo
rificate — pînă la mult aș
teptata sistematizare — spre 
a satisface pretfenții'e urba
nisticii moderne ? Cu sigu
ranță da ! Și nu cu „inves
tiții" enorme. Să pornim din 
punctul din care poposește 
oricare nou sosit în Valea 
Jiului — autogara I.C.O. Deși 
în răspunsul trimis redacției 
conducerea I.C.O. a făcut 
promisiuni că va schimba 
înfățișarea autogăfii, promi
siunea a rămas promisiune, 
iar autogara cu aspectul ei 
neprimitor... în faza de acum 
6 luni. Autogara e înveci
nată însă cu o clădire a cărei 
înfățișare constituie o adevă
rată mărturie a proastei gos
podăriri. E vorba de filiala 
Asociației crescătorilor de al
bine. E un paradox verita
bil : oamenii pasionați de 
roadele hărniciei să aibă 
găzduire în clădirea aceasta 
oribilă, ajunsă într-o stare 
de morbiditate lamentabilă, 
măcinată de cariile neglijen
ței ca și strada de lingă a- 
ceastă clădire : V. Conta. Și 
toate acestea chiar în centrul 
orașului. In locul unde se * 
opresc zilnic mii de oameni 
— așteptînd autobuzul Bpre 
a-i duce în diferite localități 
din Vale. E totuși prea de

Centrul Petroșaniului con
tinuă să fie degradat din 
punct de vedere edilitar-ur- 
banistic și din cauza înfăți
șării depozitelor de mărfuri 
concentrate aici. Să admitem 
și aceasta „fatalitate" : e im
posibil ca aceste depozite să 
fie mutate în altă parte; e ne
cesar ca ele să fie — toate 
cinci (?) — chiar aici, în cen
tru. Fie 1 Dar nu e lege ca 
toate să aibă fațadele atît de 
desuete, de contrastante cu 
înfățișarea unui oraș modern, 
cu pretențiile unui spațiu pu
blic elegant. Holetele enorme, 
negre și pline de praf întot
deauna, intrări „asigurate" 
cu niște grătare de fier ori
bile. Iată doar cîteva din do
vezile cele mai supărătoare 
ale provincialismului, ale lip
sei de discernămînt edilitar- 
urbanistic — etalate în plin 
centru. De ce se mai păs
trează aceste moșteniri — 
jaodoabe ale prostului gust ? 
Am amintit de rolul cel poa
te avea elementele decora
tive — vitrinele, firmele, pa
nourile — în valorificarea 
clădirilor vechi. Deși con
ducerea cooperativei „Jiul" a 
fost de acord cu lipsurile 
semnalate în această privin
ță în raidul nostru, nu a 
schimbat prea multe. Vede
rile înguste, lipsa de fante
zie continuă să persiste. Toa
te clădirile au aceeași culoa

re — avînd deci o notă co
mună —- de monotonie. Apoi, 
deși cele mai multe fațade 
au ca specific arcele de bol
tă sînt „acoperite" cu niște 
firme dreptunghiulare. La ta
pițerie, de pildă, a apărut o 
firmă enormă — neagră ce 
acoperă chiar arcul de boltă. 
Firmei i s-ar potrivi mai bine 
un alt text. Dacă un șugubăț 
eplcurlan ar picta pe 
firmă „Pompe funebre" în 
loc de „Tapițerie", nici chiar 
astfel nu ar pută să o facă 
mai,., lugubră. Deci, și aici, 
în centru, cit și de-a lungul 
străzii principale —• exem
plu la restaurantul „Mine
rul", „Alimentara" din clădi
rea băncii, „Patiseria" și al
tele — au apărut niște firme 
care, prin coloritul, formatul 
și dimensiunile lor, în loc să 
pună în valoare, să îmbună
tățească structura arhitecto
nică a clădirilor, o strică. In 
jumătatea de an ce a trecut 
s-a făcut prea puțin pentru 
modernizarea unor unități 
comerciale vechi, demo
date. Doar două exemple să 
amintim : magazinele de ar
ticole electro-tehnice și 
de fierărie. Magazine ce au 
expuse în vitrine ustensile, 
auxiliare ultra-moderne, dar 
au o înfățișare — vitrine de
modate, rolete degradați — 
de un provincialism stătut.

Nai avem rate 
ale „liimiei" I

Nu s-a mai făcut nimic nici 
pentru amenajarea pîrîului 
Maleia. Lîngă podul nou de 
peste acest pîrîu continuă să 
sfideze bunul gust, ambianța 
urbanistică în general accep
tabilă de aici, un adevărat 
complex de construcții desue
te, anacronice <* degradează 
estetica străzii — tutungeria 
demodată, o baracă de scin
dară, transformatorul. Ar pu
tea să dispară de aici ? Ar pu
tea să le ia locul o zonă Ver
de, un spațiu atrăgător lîngă 
pîrîul Maleia ? Sigur că da. 
Dar cu o condiție : edilii ora
șului să fie mai puțin resem
nați cu monotonia, să fie ’ 
întreprinzători !

Mai sînt și alte pete negre 
pe fața orașului, cu adevărat 
degradante : bunăoară oribi
lele gherete cu zăbrele răsă
rite în jurul stadionului, chiar 
și în apropierea modernei 
casei de cultură. Caracterul 
lor grotesc a mai fost criticat 
în presa locală. Pînă acum 
însă gospodarii noștri n-au 
avut urechi să audă și să ia 
măsuri pentrti îndepărtarea 
lor. N-a fost pus încă de 
acord nici împrejurimile noii 
clădiri a P.T.T.R. cu linia 
modernă a acestei noi perle 
urbanistice. Amenajările de 
pînă acum, mai ales în partea 
posterioară a clădirii sînt 
prea superficiale. De ce nu se 
recuperează partea sacrificată 
din fostul parc prin amena
jarea terenului viran de lîn
gă pîrîul Maleia ? Apoi pe 
trotuarul de peste drum mai 
dăinuie cîțiva arbori orna
mentali scorojiți, aplecați... 
mai bine n-ar fi.

Să conchidem, avem încă 
„rezerve" suficiente pentru a 
întineri, a înnobila personali
tatea orașului nostru, pentru 
a face ca prin înfrumusețare 
și bună gospodărire — arte
rele orașului nostru să fie 
mai atractive, mai reconfor
tante și mai educative din 
punct de vedere estetic. Ar fi 
necesar să facem pași mai vi
zibili pentru valorificarea a- 
cestor rezerve. E evident căci 
Cu resemnare, cu filozofeli 
lîncede cum că „am realizat 
foarte mult".. nu vom pro
gresa. E nevoie de mai multă 
competență, de mai multă 
ambiție, de bun gust și fante
zie spre a imprima Văii Jiu
lui o fizionomie urbanistică 
demnă de trecutul și pre
zentul ci dinamic !

I. DLBEK
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Noaptea
ll luase în brațe pe 

Mihăiță ți se jucau îm
preună. I-a povestit 
despre mașini, despre 
pescuit. Copilul ador
mise. Deodată îl trezi 
zbîrniitul soneriei. Auzi 
următorul dialog:

— Tovarășe doctor, 
avem o urgență. Vă 
rugăm să veniți.

— Imediat. Te ajung 
pe drum.

— Vă aștept afară. 
E foarte urgent.

Mihăiță se trezi, se 
uită cu ochi mari și-i 
spuse tăticului:

— Cînd vii să mă 
trezești tăticule, te aș
tept...

— Culcă-te liniștit 
că eu o să te trezesc.

Medicul primar Far
kaș Mihai se îmbrăcă 
în grabă, îl sărută pe 
Mihăiță pe frunte și 
plecă.

Se făcuse ora 24. 
Copilul de sub plapu
mă asculta bătăile o- 
r elogiului și număra 
în gind minutele. In
tr-un tirziu auzi un 
mic zgomot în casă și 
șoaptele părinților.

— Doarme Mihăiță ?
— Oho ! Și încă cum. 

S-a culcat imediat du
pă ce ai plecat.

O voce cristalină în
trerupse firul șoapte
lor.

medicului primar
— Nu dorm, tăticule. 

Vino și tmi povestește 
de urgența aia.

Tăticul se apropie

ÎNSEMNĂRI
DE REPORTER

de pătuț și-l apostrofă :
—. lia ora asta copiii 

dorm! Iar tu...
— Vreau să știu ce 

ai făcut cu urgența 
aia. Chiar trebuia să 
pleci ?

— Trebuia, Mihăiță. 
Un om a avut ceva la 
stomac și a trebuit 
să-l operez. Altfel mu
rea.

Și acum trăiește, 
tăticule ?

— Trăiește. D-am 
salvat.

— Ce bun ești tu tă
ticule. Omul acela are 
și copii ?

— Are vreo cinci.
— Și tăticul lor s-a 

dus acasă ?
— Nu, acum stă la 

spital, dar o să mear
gă peste cîteva zile.

— Ce o să se bucu
re copiii că tăticul lor 
merge acasă sănătos. 
Tăticule și eu mă fac 
doctor, să nu las nici 
un tătic să moară, toți 
copiii să aibă mămică

și tătic, că așa-i bine.
— Acum culcă-te că 

mai vorbim noi miine.
II sărută din nou, 

ii stinse vcioza și ple
că, Mihăiță adormi. In 
acea noapte mai sună 
încă o dată soneria. 
Mihăiță n-o mai auzi. 
Dormea fericit, cu gîn- 
dul la tăticul lui și la 
alți copii... Se trezi în 
zori: primul lucru pe 
Care-l făcu se duse la 
patul tăticului să-i mai 
povestească ceva. Dar 
patul era neatins.

Medicul primar Far- 
kaș Mihai era la poar
ta spitalului cu gîndul 
să plece spre casă. Ii 
Ieși însă în cale me
dicul de gardă care-i 
spuse:

— O altă urgență. 
Gred că e un ulcer 
perforat.

— Repede cu el în 
sala de operație. Pînă 
îl pregătiți eu dau cu 
puțină apă rece pe 
față și vin.

In acea noapte me
dicul Farkaș a făcut 
trei operații urgente. 
N-a închis un ochi. A 
salvat însă viața a trei 
oameni, a trei tătici 
care sînt așteptați a- 
casă de copiii și so
țiile lor.

F. GUGOREȘTEANU

TELEVIZIUNE

PORT
Un irium mi 
ni hllirifililor Inpeneni

Obleagă Martin este unui 
dintre cei mai buni strungari 
din secția mecanică a U.R.U M. 
Petroșani; piesele executate de 
el sînt de calitate superi
oară-

18 mai
18,00 Pentru copil. In loc dtț 

cinema : Filmul „Luna 
park".

18,10 Studioul pionierilor.
18.50 Publicitate.
19.00 Telejurnalul de seară — 

Agenda economică.
19,27 Buletinul meteorologic,
19.30 Mult e dulce și frumoa

să... Emisiune de limbă 
română contemporană.

19,40 La ordinea zilei; Orga
nizarea științifică a pro
ducției șl a muncii.

20,00 Teiegiob. Emisiune de 
călătorii geografice.

20.30 Moment muzical. „Rap
sodia spaniolă'* de Ravel. 
Transmisiune de la Sofia.

20.50 întrebări la care s-a răs
puns... întrebări la care 
nu s-a rfispuns încă. Eml- 
sine de știință.

21,20 Parada vedetelor.
21.35 De la Giotto la Brîncuși. 

Prezintă : Ion Fruntettl.
21,55 Mari ansambluri: An

samblul „Ciprian Porum- 
beseu'* — Suceava.

22.35 Telejurnalul de noapte.
22.50 închiderea emisiunii.

Curbele activității
La cabinetul de științe sociale de 

la Institutul de mine Petroșani se 
pregătește o interesantă lucrare 
științifică, temeinic documentată și 
ilustrată cu reprezentări grafice.

Curbele activității au fost con
struite pe baza coordonatelor de 
timp și activitate, reprezentînd răs
punsurile date de studenții insti
tutului, răspunsuri în urma cărora 
s-au completat formulare de anche
tă socială.

%g| m al Henrilor 
din gara Pelroraii

Incepînd din 28 mai 1967 
mersul trenurilor din gara 
Petroșani va fi următorul :

PLECĂRI
SPRE LUPENI; 4,59; 6,06; 

7,39; 12,25; 15,27; 17,47; 20,44

SPRE SIMBRIA: 1,50; 0,15
(accelerat); 7,46; 11,08; 15,22; 
19,07; 21,13

SPRE CRAIOVA: 3,32
13,02; 18,15; 20,15 (circulă pină 
la Tg. Jiu)

SPRE BUCUREȘTI : 9,25
personal (are sosirea la Bucu
rești Basarab la ora 20,30); 0,13 
accelerat, pleacă din Simeria 
la ora 21.55, ajunge în Petro
șani la orele 0,03, staționează 
10 minute și sosește în Bucu
rești Ia ora 7,30. Acceleratul 
circulă prin Roșiori.

SOSIRI
DE LA LUPENI: 7,37; 9,23; 

13,31; 15,58; 17,17; 19,50; 23.00

DE LA SIMERIA : 6,44; 9,06; 
12,03; 17,33; 19,58; 0,03 (acce
lerat); 1,23

' DE LA CRAIOVA : 5,56 (vi
ne numai de la Tg. Jiu); 8,25; 
14,53; 22,02

DE LA BUCUREȘTI : 6,05
(accelerat); 18,14 (personal)

studenților
Fiecare milimetru din diagramele 

întocmite în acest sens înseamnă 
timp și (într-o măsură anumită) ac
tivitate.

Prin această lucrare se urmăreș
te punerea în evidență a raportu
lui dintre cultura generală și pro
fesională a studenților, a rezervei 
de timp liber și a preferințelor cul- 
tural-artistice ale acestora.

Se pare că această lucrare va 
duce la îmbunătățirea sistemului de 
programare a unor activități în in
stitut.

RADU VRANĂU

In sala sporturilor din LUpeni 
s-a disputat duminică etapa regio
nală la haltere. S-au Întrecut cei 
mai puternici sportivi din regiune. 
Șl de data aceasta halterofilii de 
la Minerul Lupeni s-au comportat 
bine la toate cele trei stiluri (îm
pins, smuls, ridicat), fapt ce scoate 
în evidență strădania la antrena
mente a sportivilor și a antreno
rului lor, Guido Nairoh. Toate lo
curile întîi au fost ocupate de hal
terofilii lupeneni.

Iată-i pe cîștîgătorii locurilor 
întîi și punctajul total (prin adu
nare la cele trei stiluri) în ordinea 
categoriilor. Categ. 52 kg: Ilieș’ 
loan, 180 kg; categ. 56 kg : Dobîr- 
ceanu Constantin, 185 kg; categ. 
60 kg : Cerna Traian, 202,5 kg; 
categ. 67 kg : Bulgaru Pavel, 235 
kg; categ. 75 kg: Văgâun Andro- 
nic, 260 kg; eateg. 82 kg : Marian 
Vasile 262,5 kg.

V. ZARCULEA
activist C.S.O. Petroșani

PROGRAM DE RADIO
19 mai

PROGRAMUL I ; 5,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 5,05 Program muzical 
de dimineață; 5,15 Gimnastică;
5.30 BULETIN DE ȘTIRI; 5,35 
ACTUALITATEA AGRARA; 6,00 
RADIOJURNAL. Sumarul presei. 
Sport. Buletin meteo-rutier; 6,20 
Radio-publicitate; 6,30 BULETIN 
DE ȘTIRI; 6,35 Recomandări din 
program; 7,00 RADIOJURNAL. 
Sport. Buletin meteo-rutier; 7,45 
Sumarul presei; 8,00 Tot înainte 
(emisiune pentru pionieri); 8 20 
MOMENT POETIC; 8,25 La micro
fon, melodia preferată; 9,00 BU
LETIN DE ȘTIRI; 9,03 La microfon, 
melodia preferată (continuare); 9,25 
Sfatul medicului; 9,30 De la fluier 
la marile ansambluri folclorice; 
10,00 Uvertura la opereta „Cavale
ria ușoară'* de Suppe; 10,10 Cîntă 
Ilie Bulgaru si Dumitru Potoroacă 
la vioară; 11,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 11,03 Cronică economică; 
11,18 Parada soliștilor și a orches
trelor de muzică ușoară: 12,00 Pe 
aripile cîntului; 12,15 Al Vlll-Iea 
concurs al formațiilor artistice de 
amatori: 12,25 Orchestrele Paul 
Ghentzer și Roger Danneels; 12,45 
Cîntece și jocuri; 13,00 RADIO
JURNAL. Buletin meteorologi:; 
13,13 Succese ale muzicii ușoare:
13.30 Intîlnire eu melodia populară 
și interpretul preferat; 14,00 Mu
zică ușoară; 14.15 Dumbrava mi
nunată (emisiune pentru școlarii 
din clasele I-IV); 14,30 Muzică

ușoară și de estradă de Viorel Do
boș și Elly Roman; 15,00 BULETIN 
DE ȘTIRI. Buletin meteo-rutier; 
15.03 CĂRȚI CARE VA AȘTEAP
TĂ; 15,18 Ansambluri artistice de 
tineret; 15,25 Melodii lansate pe 
ecran; 15,50 Cîntă Valeria Coio- 
joară; 16,00 RADIOJURNAL. Sport. 
Buletin meteorologic; 16,15 Recital 
de operă; 16.30 Concurs cu public; 
17,00 „Republică măreață vatră" — 
program de cîntece; 17,10 IN SLUJ
BA PATR3EI; 17,40 Concert ghici
toare (muzică din opere); 18.00 
BULETIN DE ȘTIRI; 18 25 Cîntă 
Dan Spătarii si Betty Curtis; 18,40 
ANTENA TINERETULUI; 19,00 
Concert de melodii românești; 19.30 
Sport; 19,40 Varietăți muzicale; 
20,00 RADIOGAZETA DE SEARĂ; 
20,30 O melodie pe adresa dum
neavoastră; 20,50 Cîntă Ștefania Ha
res și fluierașul Ion Lăceanu; 21,05 
EDIȚIE RADIOFONICA I. L. Cara- 
giale; 21,25 Mclodii-magazin; 22,00 
RADIOJURNAL. Sport. Buletin me
teorologic; 22,15 De la un cintec 
la altul; 22,45 MOMENT POETIC; 
23,00 Flori și melodii; 23,10 O vi
zită în discoteca noastră; 24,00 BU
LETIN DE ȘTIRI; 0,05 Melodiile 
nopții — muzică ușoară; 2,00 Bu
letin meteo-rutier; 2,02 Melodiile 
nopții (continuare): 2.55-3,00 UL
TIMELE ȘTIRI. Buletin meteo-ru
tier.(Acceleratul pleacă din Bu

curești la ora 23,20, sosește în
Petroșani la orele 6,05, statio-
nează 10 minute și ajunge laSi-
merla la ora 8,04)

DIN STAȚIA C.F.B. LU-
PENI: Trenurile pleacă spre
Petroșani : 6,52; 8,38; 12,42;
15,13; 16,32; 19,05; 22,15.

PRONOEXPRE5
La concursul Pronoexpres nr. 20 

din 17 mai 1967 au fost extrase din 
urnă următoarele numere :

Extragerea I ; 31 21 32 37 10 19 
Nr. rezervă : 22 18

Extragerea a Il-a: 34 14 10 13
5 23

Nr. rezervă : 30 22
Fond de premii cat. I : 494 187
Fqnd de premii cat. a II-a : 401 147

A IV U M T
Comitetul executiv al Sfatului popular 

al orașului Uricani
Anunță vacant UA POST

■ ȘEF SECȚIE SECRETARIAT
Condiții de angajare: studii superioare mu 

studii medii și -5 ani vechime în funcții la sfatu» 
rile populare. Salariul 1175 lei lunar. <

întreprinderea de panificație „JIUL" 
din Petroșani, str. Oltului nr. 30 

ANGAJEAZA?
Șef serviciu mecanic șef-investiții
CONDIȚII:

Inginer mecanic cu stagiu «le 6 
ani în funcții tehnice

Salarizare: 1850—2175 lei lunar.

Sau Tehnician I meeanic cu 10 
ani stagiu în funcții tehnice 

Salarizare: 1 650—1 950 lei lunar.
Doritorii se vor adresa Serviciului Perso
nal.. zilnic între orele 7—15.
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Vizita președintelui 
Consiliului de Stat, 

Chivu Stoica, în Iran

1. B. Tito a fost reales 
președinte
al R. S. F. Iugoslavia

In Grecia continuă epurările

17. — Corespondentul
Plopeanu transmite :

4 TEHERAN 17. Trimișii speciali A- 
gerpres, 1 
Stamate, 
„Consiliului
Socialiste România, 

■a primit miercuri la 
de la palatul Golestan 
bas Hoveyda, primul 
Iranului, și Ardechir 
nistrul afacerilor externe al Iranu
lui. La primire au participat Pom- 
piliu Macovei, președintele Comite
tului de Stat pentru Cultură și Artă, 
Petru Burlacu, adjunct- al ministru
lui afacerilor externe și Pavel Si- 
lard, ambasadorul României la Te
heran. A fost de față Soltan Hos-

Ion Găleteanu și Victor 
transmit : Președintele

i de Stat al Republicii 
Chivu Stoica, 

reședința sa 
pe Amir Ab- 
ministru al 
Zahedi, mi-

sein Sanandaji, ambasadorul Ira
nului la București.

In cadrul discuțiilor care au avut 
loc cu acest prilej au fost abor
date aspecte ale relațiilor bilate
rale româno-iraniene, exprimîndu-se 
de ambele părți dorința de a se 
folosi cît mai larg posibilitățile e- 
xistente pentru 
tare a relațiilor 
mice, culturale și 
dintre cele dpuă
bordate, de asemenea, unele pro
bleme actuale internaționale de in
teres comun.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială de caldă prie
tenie.

continua dezvql- 
politice, econo- 

tehnico-științifice 
țări. Au fost a-

BELGRAD 
Agerpres, N. 
Miercuri dimineața, sub președinția 
lui Milentie Popovici, a avut loc 
ședința comună a vecelor Sktip- 
știnei Federale, consacrată alegerii 
președintelui R.S.F. Iugoslavia.

In numele unui grup de 50 de de- 
putați și al Conferinței Federale a 
U.S.P.M.I., Iosip Broz Tito a fost 
propus să fie reales în funcția de 
președinte al Republicii.

Prin vot secret, Skupștina Fede
rală a ales 
președinte 
Federative 
depus apoi
cuvîntare despre probleme ale si
tuației internaționale și dezvoltării 
interne a Iugoslaviei.

ATENA 17 (Agerpres). — In Gre
cia continuă epurările în aparatul 
de stat și în armată. După cum re
latează France Presse, „încetul cu 
încetul, toți funcționarii superiori 
sînt înlocuiți prin militari. Influen
ța militarilor se exercită tot mai 
puternic la toate eșaloanele, 
cia capătă înfățișarea unei 
dominate de armată".

Agenția Associated 
tează că 
takos, a

ministrul de 
declarat că

Gre- 
țări

rela-Press 
interne, Pa- 

„la cel mai

înalt nivel al conducerii forțelor 
armate va avea loc o remaniere de 
mari proporții. Unii ofițeri au și 
fost destituiți, iar alții au fost pro
movați". Agenția relatează că în 
general conducerea urmărește fă-i 
îndepărteze pe ofițerii superiori 
mai vechi. Printre aceștia este citat 
vicemareșalul M. Kontolechas, co
mandantul forțelor aeriene tactice, 
care a fost destituit deoarece noul . 
regim nu-1 consideră „demn de in*- 
credere".

Proiect de rezoluție 
privind Africa de sud-vest
O.N.U

NEW YORK 17 (Agerpres). — 
Adunarea Generală a O.N.U. se va 
întruni astăzi (joi) după-amiază pen
tru a aproba un proiect de rezolu
ție cu privire la Africa de sud- 
vest. Un purtător de cuvînt, 
O.N.U. a declarat că proiectul

al 
de

A-— Corespondentul 
leva, transmite: Au

SOFIA 17. 
gerpres, Gh. 
luat sfîrșit miercuri lucrările Con
gresului al 6-lea al Frontului Pa
triei, din R. P. Bulgaria.

Participanții la congres au adop
tat o rezoluție în legătură cu ra
portul prezentat la congres, o de
clarație cu privire la pacea și se
curitatea în Europa, precum și o 
declarație cu privire la încetarea 
agresiunii imperialiste în Vietnam.

A fost ales noul Consiliu Națio
nal al Frontului Patriei. La prima 
ședință a noului Consiliu, Boian 
Bîlgaranov, membru 
Rolitic, secretar al 
Bulgar, a fost ales 
Consiliului Național.

In încheierea lucrărilor a luat 
cuvîntul Gheorghi Traikov, pre
ședintele Prezidului Adunării Popu
lare a R. P. Bulgaria.

rezoluție conține un apel adresat 
guvernului Republicii Sud-Afri- 
cane „de a îndeplini fără întîrziere" 
cererea O.N.U. de a i se transfera 
împuternicirile asupra acestui teri
toriu. Documentul, care este rezul
tatul unui compromis între prin
cipalele țări interesate, nu mențio
nează crearea unei forțe de poli
ție a O.N.U. pentru a înlocui ac
tualele unități ale armatei și poli
ției sud-africane din teritoriu și nici 
necesitatea unei acțiuni din partea 
Consiliului de Securitate pentru a 
obliga guvernul R.S.A. 
pună hotărîrii 
rea Generală.

să se su-
adoptate de Aduna-

GREVA GENERALA
Dascal, transmite : 

început greva gene- 
ore, organizată de 

sindicale din Franța 
împotriva ce-

al Biroului 
C.C. ăl P.C. 
președinte al

PARIS 17. Corespondentul Ager- 
pres, Georges 
Marți seara a 
rală de 24 de 
toate centrele
în semn de protest 
rerii guvernului de a i se acorda, 
pînă la 31 octombrie, împuterni
ciri depline în domeniul economic 
și social.

Activitatea a fost în mare parte 
paralizată în principalele sectoare 
publice și particulare: transpor
turi, telecomunicații, instituții mi-

(Agerpres). — 
II și 13 mai 

Milano „Zilele

MILANO 17 
In zilele de 9, 
au avut loc la 
filmului românesc".

Cu acest prilej au fost pre
zentate la cinematograful 
„San Marco" filmele: „Pădu
rea spînzuraților", „Duminică 
la ora 6" și „Dacii".

La manifestare au partici
pat artiști, scriitori, ziariști, 
critici de cinematografie și un 
numeros public.

pe losip Broz Tito ca 
al Republicii Socialiste 
Iugoslavia. 1. B. Tito a 
jurămîntul și a rostit o

Noi atacuri cu rachete lansate 
de patrioțîi sud-vietnamezi
SAIGON 17 (Agerpres). — In ul

timele 24 de ore, forțele patriotice 
sud-vietnameze au continuat ac
țiunile ofensive inițiate împotriva 
unor obiective militare americane 
și saigoneze. In noaptea de marți 
spre miercuri, transmite corespon
dentul agenției France Presse, pa- 
trioții au atacat din nou cu ra-

Declarația președintelui S.U.A
WASHINGTON 17 (Agerpres). — 

Președintele S.U.A., Lyndon John
son, a dat publicității o declarație 
— potrivit agenției U.P.I. „formu
lată cu prudență" —’ despre acor
dul general de compromis privind 
reducerile tarifelor vamale reali
zat în cadrul „rundei Kennedy". 
După ce se notează că „a fost des
chisă calea pentru încheierea unui 
acord final", în declarație se sub
liniază f. „In săptămînile care ur-

ÎN FRANȚA
nisteriale, școli de toate gradele, 
întreprinderi industriale și de asi
gurări, bănci, ziare, radioteleviziu- 
nea. Distribuirea curentului 
industrial și casnic a fost 
teatrele, cinematografele 
zeele și-au închis porțile.

In numeroase regiuni, în special 
în sud-estul și sud-vestul Franței, 
organizațiile țărănești și ale mun
citorilor agricoli s-au solidarizat cu 
greva, socotită una din cele mai 
mari din ultimii 30 de ani.

mează, trebuie depusă multă mun
că grea pentru a- pune în forme 
concrete acordul realizat".

Bătălia începută în cadrul „run
dei Kennedy" nu s-a terminat pen
tru administrația americană — no
tează agenția France Presse. Ad
ministrația va trebui să ceară acum 
Congresului suprimarea sistemului 
denumit „American Selling Price", 
sistem vamal care permite Statelor 
Unite să aplice tarife deosebit de 
ridicate asupra unor produse chi
mice. Delegația americană a obținut 
la Geneva concesii care vor faci
lita suprimarea acestui sistem, to
tuși se așteaptă ca această a doua 
bătălie să fie de lungă durată.

chete o poziție a trupelor saigone- 
ze, situată în sectorul bazei Da„ 
Nang. Alte rachete au fost lansa
te împotriva unor unități america
ne, amplasate în apropierea' coli
nei 278, o importantă poziție stra- - 
tegică din aceeași provincie.

In același timp, la Saigon s-a 
anunțat oficial că un batalion a- 
merican, aparținînd celui de-al 
9-lea regiment, a înregistrat nu
meroși morți și răniți, în ui TB 
unor atacuri violente lansate de 
patrioți în ultimele trei zile în a- 
propierea localității Con Thien.

Remaniere guvernamentali 
în Dahomey

COTONOU 17 (Agerpres). — In 
Republica Dahomey a avut loc 
miercuri o remaniere guvernamen
tală. Președintele (care este în a- 
celași timp și șef al organului su
prem executiv al țării), generalul 
Cristopher Soglo. a preluat cu acest 
prilej și portofoliul Ministerului A- 
părării. O altă schimbare impor
tantă este preluarea Ministerului 
Afacerilor Externe de către Emile- 
Derlin Zinsou, fost ministru al pla-< 
nificării și turismului.

electric 
sistată; 
și" mu-

Interviul lui Iuri Gagarin acordat 
ziarului „Komsomolskaia Pravda"

(Ager- dinainte stabilit al a- 
terizării s-ar fi putut 
produce doar în limi
tele a cîțîva kilometri, 
ținîndu-se seama de 
condițiile locale. a 
schimbărilor neprevă
zute, a direcției și 
vitezei vîntului la di
ferite înălțimi.

La aterizare totul. se 
desfășura normal pînă 
în momentul cînd ur
ma să fie declanșat 
sistemul de parașuta- 
re, a spus Gagarin. O 
funcționare anormală a 
acestui sistem a con* 
stituit cauza morții că
pitanului navei „So
iuz", a relevat el.

„Komarov a efectua^ 
un lucru important: a 
încercat noua navă; 
dar a făcut un lucru 
și mai important : nț-a 
determinat să fifn mai 
prudenți, mai preten
țioși față de tehnică 
și mai atenți față de 
toate etapele de încer
care. El ne-a arătat 
cît de spinoasă este 
calea spre Cosmos. 
Zborul și moartea sa 
ne insuflă bărbăție" a 
spus cosmonautul. Iuri 
Gagarin a declarat: 
„Noi vom învăța nava 
„Soiuz" să zboare. In 
aceasta văd eu datoria 
noastră, datoria prie
tenilor față de amin
tirea lui Volodia Ko
marov. Este o navă 
excelentă. înțeleaptă.
Ea va zbura"

MOSCOVA 17 
preș). — Intr-un inter
viu acordat ziarului 
„Komsomolskaia Prav- 

Gagarin a 
i „zborurile 

vor fi 
cosmo- 
și cei 

zburat, 
la noi

da“, Iuri < 
declarat că 
în cosmos nu 
oprite. Atît 
nauții noi cit 
care au mai 
vor. participa 
zboruri". Interviul lui 
Iuri Gagarin constituie 
un răspuns la nume
roasele scrisori care 
vin la adresa redacției 
privitoare la progra
mul sovietic de cuce
rire a spațiului cosmic 
și la moartea tragică 
a lui Vladimir Koma
rov. Iuri Gagarin a ca
lificat moartea colone
lului Komarov în tim
pul aterizării navei. 
„Soiuz" drept o întîm- 
plare tragică. In ceea 
ce 
rea 
ce, 
nu 
așa 
navei de 
vor fi posibile în vi
itor doar în urma elu
cidării depline a cau
zelor prăbușirii pri
mei nave, înlăturării 
acestora și experimen
tării minuțioase. Este 
și firesc, a subliniat 
Gagarin, că o aseme
nea muncă necesită 
timp".

Iuri Gagarin a rele
vat că ..Komarov a 
lucrat excelent în tot

I
I 

loc, trei muncitori au fost uciși, | 

iar alți doi grav răniți. ț
Potrivit ziarului „Christian Șcien-| 

Ce Monitor", 
elementele 
țară desfășoară o adevărată cam- ■ 
panie represivă. In acest interval J 
de timp au fost ucise 20 
soane și rănile

Ciocniri între trupe și muncitori 
în Republica Dominicană

Trupele guvernamentale au des
chis focul asupra muncitorilor de 
pe plantațiile de zahăr 
apropierea 
Dominicane,
majorarea salariilor 
tățirea condițiilor 
urmare a ciocnirilor,

capitalei 
care

situate în 
Republicii 
revendică 

îmbună- 
Ca 

avut

Și 
de viață.

ce au

in ultimele săptămini,» 
ultrareacționare din |

numai cînd 
a intrat in 
dense ale at- 

și antenele 
„A- 

se

alte 40.

Prăbușirea unui avion vest-german 
se ridică la 69. 
catastrofe și-au 
de piloți vest-germani.

Un alt avion de tip „Starfighter" 
aparținînd forțelor aeriene ale 
Bundeswehrului s-a prăbușit marți 
în apropierea localității Suderdiet- 
marschen. Cu acest nou accident, 
numărul avioanelor „Starfighter" 
pierdute de forțele aeriene vest- 
germane începînd din 1961 (data 
intrării lor în funcțiune în R.F.G.'

Filme ultrasecrete
unor
Este 

bom- 
bom-

despre Hiroșima
Oficialitățile americane au recunoscut existența în S.U.A. a 

filme documentare despre Hiroșima, considerate ultrasecrete, 
vorba de mai mult de 12 000 metri de film luate imediat după 
bardamentul atomic de la Hiroșima și în care efectele acestui
bardament sînt prezentate pe larg. Una din copiile acestui film s-ar 
afla în Japonia. De altfel, primii 3 000 metri de film au fost făcuți de 
oamenii de știință de fa Universitatea din Tokio dar, acest film, a fost 
confiscat de autoritățile americane. Filmul nu a fost făcut cunoscui 
public de către autoritățile americane pentru a evita o eventuală în
răutățire a relațiilor dintre S.U.A. și Japonia.

de per-,I
l
I
|
I
I
I
I
Bi«
Ie
I«
I
I
I
I

acestorIn cursul
pierdut viața 37

Notă de protest 
a guvernului Cambodglei

Reprezentantul permanent al 
Cambodgiei la Națiunile Unite, 
Huot Sambath, a adresat o notă 
secretarului general al O.N.U., U 
Thant, în care exprimă un protest 
hotărît împotriva tratamentului la 
care este supusă populația khmeră, 
minoritate națională care trăiește 
pe teritoriul Vietnamului de sud. 
Datorită represiunilor autorităților 
sud-vietnameze. khmerii sînt ne-l 
voiți să se refugieze în Cambod- 
eia. Numărul celor care au pără
sit Vietnamul de sud era la 1 apri- 
lie de 14 126 de persoane.

privește întrerupe- 
cercetărilor cosmi- 
a subliniat el, nici 
poate fi vorba de 

ceva. „Zborurile 
tip „Soiuz"

timpul zborului său. 
El nu a raportat nici 
o dată despre o defec
țiune a sistemelor na
vei cosmice. Acest lu
cru l-au atestat și in
dicii telemetrici ai a- 
paraturii. In toată pe
rioada zborului legă
tura radio a fost sta
bilită și s-a recepțio
nat excelent". Legătu
ra cu nava a fost în
treruptă 
aceasta 
păturile 
mosferei
exterioare au ars. 
ceasta trebuia să 
întîmple. Tot așa s-a 
întîmplat și în timpul 
zborului meu pe nava 
„Vostok" (aprilie 1961) 
tot așa s-a întîmplai 
și în timpul aterizării 
celorlalte nave cosmi
ce sovietice. In acel 
timp, nava „Soiuz" se 
afla în regiunea vizi
bilității stațiilor de ra- 
diolocație de pe Pă- 
mînt".

După cum a relevai 
Gagarin, parametrii a- 
terizării au confirmat 
că etapa frînării acti
ve cu ajutorul motoa
relor de frînare și frî- 
narea pasivă care a 
urmat în păturile den
se ale atmosferei s-au 
desfășurat absolut nor
mal fără să provoace 
nici cea mai mică um
bră de neliniște, cores- 
punzînd întrutotul , cu 
calculele preliminare 
Devierea de la punctul
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