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Adeziune deplină față de hotărîrile Plenarei C.C. al P.C.R

Învătămîntul superior
în pas cu știința modernă

C.C.
au

Recentele măsuri ale Plenarei 
al P.C.R. din 22—25 aprilie a.c. 
găsft un larg ecou în rîndul tutu
ror cetățenilor din patria noastră. 
In adunări organizate, oamenii mun
cii dezbat cu 
aceste măsuri, 
adez-iune față 
tica înțeleaptă 
își manifestă 
ment față de călăuza noastră sigură 
pe drumul construcției socialiste — 
Partidul Comunist Român.

O asemenea adunare a 
zilele trecute Ia Institutul 
din Petroșeni. Au fost 
membrii de partid din cele trei or
ganizații de bază din cadrul I.M.P. 
cadre didactice, studenți. Adunarea 
a avut loc în prezența tovarășilor 
loan Lungu, secretar al Comitetului 
județean Hunedoara al P.C.R. și La- 
zăr David, prim-secretar al Comite
tului municipal de partid Petroșeni.

Cu acest prilej, tov. conf. unlv. 
ing. Iile Constantinescu, prorectorul 
Institutului a prezentat o informare 
privind documentele dezbătute și 
hotărîrile adoptate de Plenara C.C. 
al P.C.R. din 22—25 aprilie a.c. Un 
mare număr de cadre didactice șl 
studenți an dezbătut măsurile adop
tate, exprimîndu-și aprobarea Și a- 
deziunea unanimă fată de politica 
partidului nostru de ridicare a nive
lului de cultură al poporului, 
pace, bunăstare și progres.

Au fost dezbătute hotărîrile 
vind unele probleme actuale 
activității internaționale a partidului 
nostru, reabilitarea unor activiști de 
partid, pregătirea de luptă și politică 
a forțelor noastre armate, compozi
ția partidului șl întărirea continuă 
a rîndunilor sale.

O atenție deosebită au acordat 
vorbitorii în cuvîntul lor grijii per
manente a conducerii noastre de 
partid șl de stat privind dezvoltarea 
învățămîntulul de toate gradele în 
țara noastră. Conf. dr. ing. Iliaș Ni
colae, decanul Facultății de mine a 
subliniat necesitatea măsurilor a- 
doptate de Plenară privitoare Ia mal 
buna organizare a studiului univer
sitar, măsură reclamată de cerin
țele actuale șl de perspectivă ale 
școlii noastre superioare. O însem
nătate deosebită — a spus vorbito
rul — are îmbunătățirea planurilor 
și programelor de învățămînt, evita
rea supraîncărcării studenților, prin

simt de răspundere 
își exprima deplina 

de ele, fată de poli- 
a partidului nostru, 
profundul lor atașa-

avut loc 
de mine 
prezenți

de

pri- 
ale

E timpul
să-nfelegi,
omule !

reducerea orelor de curs, pentru a 
le da acestora posibilitatea să stu
dieze mai mult individual în scopul 
formării lor ca buni specialiști, mul
tilateral inslruiți în meseria pentru 
care se pregătesc. Înzestrarea labo
ratoarelor cu 
șini și utilaje 
giner 
îi va 
toată 
încă
îmi exprim totala adeziune față 
măsurile adoptate în domeniul 
vățămintului- și voi milita, 
colegii mei de la catedre, 
deplinirea sarcinilor de 
pundere ce ne revin.

cele nrai moderne ma
cii care viitorul in- 

contact în producție 
să le mînuiască cu

va lua 
permite 
priceperea, cunoscînd aceasta 
de pe băncile facultății, 

do 
în
de 
în-

alături 
pentru 
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Stat intre ortaci 
înainte de a pleca 
în subteran (mi
neri din sectorul V 
îl minei LupenQ.

putea milita

a apărut

DIRECTIVELE
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român privind dezvoltarea 
învătâmîntului în Republica Socialistă 
România, aprobate de Plenara C._ C. 
al P. C. R„ din 22—25 aprilie 1968.

de cul- 
tehnic 

și așe- 
moder- 
Iotovici 

de

Dezvoltarea învățămîntului 
tură generală, profesional, 
și superior în țara noastră 
zarea lui pe baze științifice, 
ne — a arătat studentul
Marin din anul V al Facultății 
mine — atestă grija nemărginită 
a partidului nostru pentru ridicarea 
nivelului de cultură al întregului po
por, pentru formarea unor construc
tori de nădejde ai societății socia
liste. Avînd o bază solidă de cultură 
științifică, viitorii ingineri vor putea 
aborda cu mai multă 
răspundere problemele pe care 
ridică producția, vor

D. GHEONEA

(Continuare în pag a 3-a)

Rolul toi mai mare
al opiniei publice 
în combaterea
manifestărilor antisociale

pe- 
anl

a

Pus de curînd în dezbaterea 
publică proiectul noului Cod 
penal reflectă adîncile trans
formări economico-sociale 
trecute în ultimii 20 de 
în țara noastră.

La Conferința Națională
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, vorbind despre ca
racterul dreptului socialist, a- 
răta că acesta „trebuie să o- 
glindească schimbările profun
de, economice și social-politi- 
ce, care au avut loc în pro
cesul revoluției și al construc
ției socialiste. Normele de 
drept trebuie să consacre și să 
apere cuceririle fundamentale 
ale poporului, să asigure dez
voltarea avutului obștesc, e- 
xercitarea drepturilor și liber
tăților cetățenești". Dînd ex
presie acestor principii, pro- 
iectul noului Cod penal care

S-a scris mult despre păstrarea curățeniei ora
șului. S-a scris mult dar schimbarea-n bine încă 
nu... vine. Cei vizați nu citesc ziarul I Poate. Nu 
există restricții! Poate. Nu-i poți obliga pe oa
meni să nu mânince semințe pe stradă, să păs
treze biletele de autobuz în propriile buzunare 
și să le vlre-n coșurile plasate oriunde de-a lun
gul trotuarelor I

Dar, să ne închipuim că facem o vizită acasă, 
la domiciliul lor, tuturor celor care jignesc stra-

lurnal 
citadin

(„mofturi" vor 
de a menține

joc de munca

da cu semințe și hirtii. Cu rare excepții, vei 
vedea că pe jos e curat, că peste parchet sînt 
covoare nu straturi de semințe. Părăsindu-și însă 
culcușul și ieșind în stradă, intră parcă-n ograda 
cu orătănii, unde-i este permis orice. Ocoliți de 
bunul simț, nu prețuiesc de loc munca altora. E 
adevărat că nu se pedepsesc asemenea abateri 
de Ia "normele civilizației (și nu știm de ce ?), 
dar cu atît mai mult omul este obligat să me
diteze, să se glndească mereu că strada trebuie 
îngrijită ca pe propria casă. Nu-i vorba de a 
proceda, cum se spune că procedează olandezele 
care freacă trotuarele cu săpun 
zice „prietenii* noștri!), ci doar 
curățenia.

E ătît. de ușor. Să nu-ți bați
altora, să le comporți civilizat. In ajutorul celor 
care se numesc oameni ai secolului XX s-au 
încercat de atîtea ori tel de fel de observații, 
mai delicate sau mai... tari. Ar trebui luați insă 
de mînecă de către toți ceilalți trecători, min- 
cătorii de semințe, care trecînd Impasibili pe 
stradă lasă în urmă-le o diră nu mai puțin lu
minoasă decît a unei comete. Un front comun 
împotriva unor astfel de abateri nu se poale să 
nu fie urmat de reușită. La Început va fi greu. 
Dat dacă ne iubim cu adevărat demnitatea, ora
șul, dacă înțelegem obligațiile omului de azi, 
altfel vor arăta străzile pe care ne purtăm pașii 
la serviciu, de mină cu copiii, la braț cu dragos
tea, in serile frumoase de primăvară. Nu-i așa 
omule, prietene ?

M. MUNTEANU

Primirea de către
tovarășul

T

Nicolae Ceaușescu
a ambasadorului

Suediei
1

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre-« 
ședințele Consiliului de Stat ai Re
publicii Socialiste România, a primit 
marți, 7 mal 1968, pe ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar ai Sue
diei la București, Baron Cari Rappe, 
la cererea acestuia.

Ia primire, care s-a desfășurat in
tr-o atmosferă cordială, a participat 
George Macovescu, prim-adjunct al 
ministrului afacerilor externe.

vine să. înlocuiască o legiuire 
penală veche de peste 30 de 
ani, în art. 52, definește pe
deapsa penală, nu numai ca o

Proiectul noului 
Cod penal 

în dezbatere

măsură de constrîngere 
mai ales ca un mijloc de 
educare a condamnatului.

Ca urinare a procesului 
continuă maturizare politică 
a schimbărilor intervenite 
conștiința maselor largi de i 
tătenl, noua lege penală, por-

INTERVIUL
NOSTRU

sînt 
zi al 
uni- 

lapte

Laptele și derivatele lui 
nelipsite din meniul de fiecare 
majorității familiilor. Există în 
tățile comerciale de desfacere
și produse lactate în cantități suli 
denie ? Gama sortimentelor este des
tul de bogată și variată ? Calitatea 
satisface pe deplin cumpărătorii ? 

lată întrebări Ia care ne-am propus 
să răspundem în Interviul de față. 

Interlocutorul nostru : tovarășul BĂL
TĂREȚII VASILE, contabil șef la Fa
brica de firodu.se lactate din Llveze- 
ni.

Care este cauza că, une- 
de 

aprovizio- 
suiiciente de
lactate ?

ori, unitățile comerciale 
desfacere nu sînt

‘ nate 
lapte

ci, 
re

de 
i și 

în 
ce-

Premise 
pentru o 
dezvoltare 
multilaterală

Miluire la
C C. ai P C P.

nind de la ideea acordării u- 
nel mai mari încrederi omului 
— înlocuiește în unele cazuri 
pedeapsa penală cu o sanc
țiune administrativă, mustrare, 
mustrare cu avertisment sau 
amendă de la 100—500' lei. 
Dind expresie creșterii și 
voltării în mase a conștiinței 
juridice socialiste, lărgirii ne
contenite a democrației socia
liste, umanizării în sens so
cialist a legii, proiectul noului 
Cod penal consacră tot mal 
pregnant rolul 
în combaterea 
antisociale.

opiniei publice 
manifestărilor

INDREAFLORIN
consilier juridic al Consiliului 
popular municipal Petroșeni

Am studiat cu atenție și in
teres propunerile Comisiei ju
dețene de partid șl de stat cu 
privire la delimitarea munici
piilor, orașelor șl comunelor 
din județul Hunedoara. Ca lo
cuitor al Jiețului am aflat cu 
bucurie șl satisfacție de pro
punerea ca localitatea noas
tră să facă parte din orașul 
Petrila. Este o propunere ju
dicios gîndilă ținînd seama 
atît de factorii economici cit 
și de cei soclal-ailturali.

Deoarece și la noi, ca de 
altfel pe întreaga rază a ora
șului Petrila, locuitorii sînt în 
majoritatea ior angajați la ex
ploatările carbohîfere, cu toții 
ne simțim legați de viața și 
activitatea economică a loca
lității.

Adoptarea propunerii ca Jie- 
țul să fie localitate compo
nentă a orașului Petrila va 
duce cu siguranță Ia o mai ra
pidă dezvoltare economică și 
soclal-culturală, creează pre
mise pentru obținerea de noi 
realizări în toate domeniile.

TIREA IOAN 
deputat de Jieț

(Continuare in pag. a 3-a)

Mai puține nebuloa
se pe „calea laptelui14

noastre este de 
prelucrăm în 
de lapte pe 
doar 44—45

Inițial a fost

50 000 litri 
medie doar 
•zi, ceea ce 
la sută din 

preconizat
Valea Jiu-

tele. Capacitatea de producție a fa
bricii 
pe zi. Noi 
22 000 litri 
reprezintă 
capacitate.
să fim aprovizionați din 
lui și Hațeg. Aducem însă laptele 
din Craiova, Tg. Jiu, Arad, Simeria, 
Orăștie, Alba lulia și Sebeș. Din 
Valea Jiului nu primim nici un 
gram de lapte. Numai transportul 
ridică prețul de cost cu 15—18 ban’ 
la litru. Tocmai de aceea intențio
năm să înființăm trei centre de co
lectare a laptelui la Cîmpu Iui Noaq. 
Dealul Babii șl Bănită.

Dar, să 
unităților 
fi den ța 
mai acută
nă, șl responsabilii magazinelor fac 
deseori comenzi mai mici decît

necesar. Deci nu exista o concor
danță deplină între comenzi și ce
rințe. Se invocă în acest sens faptul 
că unitățile de desfacere n-au con
diții optime de păstrare a laptelui 
și derivatelor sale și atunci se mer
ge pe panta : mai bine să lipsească 
decît să prisosească. Cît ne privește 
pe noi, acum sîntem în măsură să 
satisfacem pe deplin toate comen
zile. In trimestrul H, valoarea pro
ducției globale este de 5 400 000 lei. 
Vom produce 10 200 hi lapte de 
consum 35 tone smîntînă, 391 tone 
iaurt, 80 tone înghețată,, 78 hl lapte 
bătut, 250 hl Fructoia, etc. Aceste 
cantități satisfac pe deplin cerințele

Jiului și în bună măsură șt 
din Tg. Jiu unde sînt desfăcute 
consum produsele noastre.

cu
»i

revenim la aprovizionarea 
comerciale. Pe lîngă insu- 
materiei prime, deficientă 
în perioada lunilor de iar-

cantități 
produse

— Prima 
insuficienta

cea măiȘi 
materiei ■ 'prime — lap-

acută este
(Continuare In pag o 3-a)

Lucrări de amenajare ui inciala minei Livezeat. Moldoveana

0 nouă unitate de deservire

in stațiunea Geoagiu-băi

fn stațiunea balneo-climaterică Geoagiu-băi, s-a 
dat, zilele trecute, în folosință o cantină mo
dernă cu o capacitate de deservire pentru 600 
persoane zilnic. Construită aproape de liziera 
pădurii, într-un pitoresc cadru montan, noua u- 
nitate se îmbină armonios în peisajul stațiunii 
și asigură condiții optime de deservire. Cantina 
este dotată cu utilaje și instalații speciale pen
tru gătit, condiționarea aerului etc. Aici pot 
servi masa toți cei aflați la odihnă și tratament, 
precum și turiștii. Pentru completarea rețelei 
unităților de deservire, în incinta stațiunii se 
află, de asemenea, în construcție un complex 
turistic ce se va compune din restaurant, cofe
tărie și un hotel de 80 locuri.

I. Z AH ARI A

Elanul tineresc
în acțiune

La Comitetul municipal Petroșeni al U.T.C. 
s-a făcut bilanțul acțiunilor patriotice la care 
au participat tinerii din Valea Jiului în pri
mele patru luni ale acestui an. Iată ce a re
zultat din elanul tineresc în acțiune: 570 tone 
fier vechi colectat (în mod deosebit evidențiin- 
du-se utecișlii de la preparațiile din Lupeni și 
Petrila, exploatările miniere Uricani, Lonea și 
Dîlja); 3 hectare împădurite în fond forestier de 
către tinerii din Petroșeni și Lupeni; peste 
100 000 ore de muncă patriotică efectuate la 
înfrumusețarea localităților și amenajarea a 10 
baze sportive simple - amenajare aflată într-un 
stadiu avansat.

Autoservirea
în reparații

Incepînd de ieri, magazinul cu „Autoservire" 
din centrul Petroșeniuluî a intrat în reparații. 
E vorba de lucrări mai substanțiale pentru mo
dernizarea acestei mult solicitate unități comer
ciale — care se prevede să dureze aproximativ 
două săptămîni. (De n-ar dura mai mult!).

Pentru această perioadă, ne informează ser
viciul comercial de la O.C.L. Alimentara, s-au 
luat măsuri pentru îmbunătățirea aprovizionării 
unităților alimentare din apropiere: nr. 3, 4, 5, 
spre a satisface cerințele cetățenilor, iar în caz 
de nevoie se va mări și efectivul acestor unități.

In ziua de 7 mai a. c. a avut loc 
o întîlnire între tovarășul Emil Bod- 
naraș, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., și tovarășul dr. Vla
dimir Bakarici, membru al Prezidiu
lui C.C. al U.C.I., președintele C.C. 
al U.C. din Croația, în cadrul că
reia au fost abordate probleme de 
Interes comun.

La întîlnire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovărășească, 
au participat Vasile Vlad, șef de 
secție la C.C. al P.C.R., precum și 
lakșa Petrici, ambasadorul R.S.F. Iu- 
goslavfa la București.

Primire la

al O.G.S.P.
Marți dimineața, la sediul Consi

liului Central al Uniunii Generala 
a Sindicatelor din România, tova
rășul Gheorghe Apostol, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R. 
ședințele Consiliului Central 
U.G.S.R., a primit delegațiile 
cale de peste hotare, care au 
cipat la sărbătorirea zilei de 
în tara noastră.

La întîlnire au fost de față 
Munteanu, secretar al
Central al U.G.S.R., membri ai Co
mitetului Executiv, activiști, repre
zentanți ai presei centrale.

Tovarășul Gheorghe Apostol a vor
bit invitaților despre cîteva din preo
cupările actuale 
România, după 
mulțumit pentru 
fost oferită de
1 Mai împreună cu oamenii muncii 
din România. Ei au transmis mesaje 
de salut din partea orannizațiilor 
sindicale respective.

p re
al 

sindj- 
parti- 

! Mai

Laiisa 
Consili 1i1 u(

ale sindicatelor din 
care oaspeții au 
posibilitatea ce le-a 

a sărbători ziua de

(Aqerpres)

Azi, la ora 8, temperatura aerului 
la Petroșeni a fost de plus J4 grade, 
iar la Paring de plus 10 grade. Ma
xima de ieri a oscilat între plus 26 
grade și plus 20 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 24 Dl 
ORE :

0 Timp instabil.

• Cer variabil.

• Vînt slab din sectorul su4hc.

înscenarea de la Boston
american 

Realitatea 
afirmații, 

nu a reu- 
său pro-

de cealaltă masele largi ale 
opiniei publice americane, ti
neretul, intelectualitatea, ghe
tourile, chiar și unii membri 
ai Congresului etc.

Iată doar un mic „sector"

„Mari bătălii pentru Vietnam 
se vor da în anul 1968 în 
S.U.A.", scria într-un editorial 
influentul cotidian 
„New York Times", 
a confirmat aceste 
Dacă Washingtonul 
șit „spectaculosul"
gram de „pacificare" (a se citi 
pustiire — n. r.) a satelor în 
Vietnamul de sud, contraofen
siva pe frontul 
Statelor Unite, 
turor celor care 
pentru încetarea 
niericane în Asia 
continuă.

Acest front este bine tra
sat : de j parte Casă . Albă, 
Pentagonul, Centrele de recru
tare și Ministerul Justiției, iar

din interiorul 
împotriva tu

se pronunță 
agresiunii a- 

de sud-est,

Externa
— Boston 
intr-una din tabere 
torul Justiției, 
Ramsey Clark, 
numitul medic 
can, Benjamin
patru fruntași ai luptei pentru 
pace: scriitorul Mitchell Go-

a; acestui front.
Minis- 

în frunte cu 
în cealaltă re- 
pediatru ameri- 
Spock și alțl

odman, preotul William Cof
fin, capelan al Universității 
din Yale, Marcus Ruskin, unul 
din directorii Institutului de 
studii politice din Washing
ton, și doctorandul Michael 
Farber, de la Universitatea 
Harvard. „Justiția" din S.U.A. 
îi acuza. „Vina" lor constă în 
aceea că au socotit inadmi
sibil să fie trimiși tinerii pen
tru a fi uciși în Vietnam. S-a 
căutat și o riguroasă încadra
re juridică. „Complot și insti
gare la distrugerea ordinelor

N. CREȚU

(Continuare in pag. a 4-a)

firodu.se


STEAGUL ROȘU
MIERCURI 8 MAI l«0o
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Un document juridic important

Proiectul de lege cu privire la a- 
păraroa, conservarea și folosirea te
renurilor agricole, menit să pună 
capăt unor fenomene negative, dău
nătoare, în privința folosirii pămîn- 
tuhii — bun național și principal 
mijloc de producție agricolă — vi
ne să suplinească o lipsă a legisla
ției actuale în această direcție și să 
dea un nou impuls creșterii poten
țialului productiv agricol.

După cum se subliniază 
nerea de motive a legii, 
conservarea, ameliorarea 
rea completă și eficientă a 
Iui, constituie o înaltă 
patriotică pentru organele și organi
zațiile de partid, de stat, coopera
tive și obștești, pentru toți cetățe
nii.

Totodată se subliniază
că degradarea pămîntuhn, sustrage
rea Iul de la destinația principală 
— producția agricolă — aduc mari 
prejudicii economiei naționale s1 
dezvoltării viitoare a țării. In aceas
tă idee, pe lînqă măsurile de or
din organizatoric — menite să ducă 
Ia o foIosiTe mai rațională si la o 
mai bună gospodărire a fondului n- 
gricol — 
o serie 
morgînd 
-soarea.

Astfel,
struiesc sau reconstruiesc clădiri de 
locuit sau gospodărești în afara ve
trei satului și a perimetrului con- 
struibil al orașului, fără aprobare 
legală — cu caracter excepțional — 
comitetul executiv al consiliului 
popular respectiv osto obligat să ia 
măsuri pentru demolarea acestor 
construcții și sancționarea celor vî- 
novațl cu amendă contravenționala.

Constitute, de asemenea, contra
venții ocuparea terenurilor aqricole, 
micșorarea suprafețelor agricole, 
schimbarea caleqoriel de folosință n 
terenurilor aqricole, tara anrobare 
leoală precum șl alte fapte ce se 
vor stabili de Consiliul Superior al 
Agriculturii. Aceste contravenții 
sancționează după cum urmează :

în expu- 
apărarea, 
și folosU 

i pămînt u- 
îndatorire

si faptul

■ proiectul de lege prevede 
de măsuri de const-îngere, 
pînă la pedeapsa ci- înnhi-

în cazul în care se con-

se

a-Organizațiile socialisto, r :i 
mendă de la 5 000—50 000 lei care 
va fi recuperată pe calo de immrta- 
tio de Ia persoanele vinovate do 
producerea pagubei.

Persoanele fizice, cu amendă 
d< 500—10 000 lei.

Cu aceeași amendă se sancționea
ză, în primul an, șl posesorii jie te
renuri arabile necultivate, ai viilor 
și livezilor neîntreținute, precum și 
ai pășunilor șl fînețelor naturale pe 
rare nu s-au executat lucrări de în
grijire conform regulilor 
■nine.

Constatarea situațiilor 
o far organele aqricole

In cazul în care, în
ratate, actele de neglijență și proas
tă gospodărire se prelungesc peste 
nn an, terenurile respective — la 
propunerea Direcțiilor județene aqri
cole vor fl atribuite de către comi
tetele executive ale consiliilor pon >-

aqrnzooteh-

de mai sus 
de stat, 
situațiile a-

.•••

•
r;...

■

•r

!

■ •-

ocnparea și micșorarea te- 
agricole, schimbarea cate- 
folosință a acestor tere- 
apsobare legală, precum

lare județene, in folosința organe
lor aqricole socialiste care pot asi
gura punerea for în producție. Le
gea prevede însă posibilitatea res
tituirii ulterioare a acestor terenuri, 
celor care le-au posedat, în condi
țiile stabilite de Consiliul Superior 
al Agriculturii. împotriva măsurilor 
de mai sus. cel ce se consideră le
zat, poate tarn contestație la acest 
Consiliu.

Constituie infracțiuni și se pedep
sesc cu închisoare de la 1 lună — 
la im an, 
renurilor 
qoriei do 
nuri fără
și construcția de locuințe si anexe 
gospodărești în afara vetrei satului 
si a perimetrului constrtiibil al ora
șelor dacă o asemenea activitate 
are ramr.ter repetat.

Faptele de degradare a ’"renuri- 
lor pericole, distrugerea și degra
darea lucrărilor do îmbunătățiri fun
ciare. distru nerea și degradarea cul
turilor. viilor, livezilor, pășunilor șl 
fîne.tehn, constituie infracțiuni și se 
pedepsesc — în condițiile codului 
penal ru închisoare cnrecțională de 
la 1 lună la 1 an, Iar dară bimul a- 
parține avutului obștesc, după va
loarea pagubei. Aceste fapte se pot 

«i:

a- 
te-

săvîrsi nn numai din fntentie ci 
din culpă (greșeli).

Proiectul de lege cu privire la 
pararea, conservarea și folosirea
renurilor aqricole reprezintă un pas 
înainte pe calea consolidării avuției 
naționale și a ridicării bunei stări 
a poporului.

DAVID MANIU
procuror șef al Procuraturii Petroșeni
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SECVENJE CULTURALE

vîrstelora tuturor

curio- 
el in- 
hîrtie. 
atragă 

viu,

Ia serbarea-eoncurs a Școlii 
generale nr. 2 Petroșeni, una 
dintre cele mai aplaudate so
liste .a fost eleva VÎIvăresc 
Ileana din clasa a IV--a.

O pasiune

Pasiunea pentru filatelic o încerci, 
pentru prima oară, cînd te afli pe 
băncile școlii. Observi că pe un ao- 
leg de clasă sau prieten de joacă 
îl preocupă mărcile poștale. La În
ceput îl privești cu oarecare 
zitate, neînțclegînd ce vede 
teresant în acele bucățele de 
Curînd mărcile încep să le 
și pe tine prin coloritul Iot
prin tematica bogată, prin posibili
tatea ce ți-o oferă de a-ti îmbogăți, 
prin intermediul lnr, cunoștințele din 
diverse domenii de activitate. O dată 
cu trecerea timpului, constați că 
filatelia ti-a pătruns tot mai mult 
în preocupările din timpul liber. Și 
astfel, marca poștală îti devine im 
emisar apropiat care-ți vorbește prin 
limbajul său lapidar despre floTa și 
fauna nnoT țări necunoscute tie. des
pre marile întreceri sportive, îți o- 
feră posibilitatea să admiri repro
duceri după marile comori alo artei 
•etc.

Interesul pentru colecționarea și 
studierea mărcilor poștale a reunit 
și în orașul nostru — Petroșeni — 
peste 200 de filateliști care-și des
fășoară activitatea în cercul ce func
ționează pe lînqă Casa 
cultură a sindicatelor din 
litate. In fiecare duminică, la 
11, membrii cercului, printre 
sînt mineri, lăcătuși, tehnicieni, 
fesori, actori, modici, ingineri 
se întîlnesc în sala de lectură a

de 
loca- 

OT8 
care 
prn- 
etc.,

CARNET

bibliotecii. Aici discută problemeh' 
curente ale cercului, ian cunoștință 
despre noile emisiuni de timbre a- 
părute șan far schimburi de mărci 
între ei. Este demn de remarcat fap
tul că acest cerc, care ființează de 
peste 10 ani, și-a sporit necontenit 
numărul membrilor, mai ales adulți. 
Mulți dintre membrii cercului au 
participat, de-a lungul anilor, la di
ferite expoziții filatelice din tară și 
de peste hotare, popularizînd astfel 
activitatea bogată a cercului din Pe- 
troșeni. Printre filateliștii care au 
luat parte cu colecțiile lor la dife
rite expoziții se numără tov. prof 
Teodorescu Aurel, Lenkei Osvald, 
Goldștein Emeric și alții.

Popularizarea filateliei în rîndul 
oamenilor muncii din Valea Jiului, 
obiectiv ce constituie o preocupare 
permanentă a cercului, s-a realizat 
prin organizarea a trei expoziții fi
latelice în Petroșeni. ultima — în 
toamna anului trecut. Toate s-au bu
curat do mare succes. La organiza
rea arestoT expoziții, un aport sub
stanțial l-au adus filateliștii Epure 
Bencea, Barna Gheorghe, Bredan 
Carol, Popp N.. Pich N. și alții. Tot 
tn acest scop s-au scris articole în 
publicațiile de specialitate, s-au fă
cut expuneri In școli, urmărindti-sc 
atragerea tineretului la filatelic.

prof. M. CHIOREANU
(

SCRISORI
Există

Noi, cei ce locuim pe str. M. Emi- 
nescu din Petroșeni, în apropiere 
do autoexpodițio, avem o nemulțu
mire. Mașinile, care uneori stațio
nează chiar sub ferestrele noastre, 
fac un zgomot ce nu 
odihnim noaptea. Nu 
dicat ra mașinile să 
magistrala gării, de
pînă la rampa de încărcare, sau 
garajul nr. 2 al A.T.A. Petroșeni ca
re se află la circa 500 metri de au- 
toexpediție. Autoexpediția n-ar
vea nimic de pierdut, iar noi ne-em 
putea odihni în

ne laș*î sS 
ar fi mai 
staționeze 

la magazie

ne 
in- 
pe

la

fi-

liniște.

Un 
de pe

qrup de locatari 
strada M. Fmlnescu

Comportare
nedemnă

Am uitat si m-a costat. La măce
lăria nr. 105 din Lupenl ml s-a cîn-

PeisAj 
de la 

Peștera Bolii
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df: pe platourile
DE FILMARE

REG1ZORUL italian Gianni 
Puccini a turnat recent filmul 
„Cei șapte frați Cervi" inspi
rat după o întîmplare auten
tică. Este unul dintre cele 
mai dramatice episoade ale re
zistenței italiene. Gei șapte 
frați Cervi sînt împușcați toti 
o dată sub ochii îndurerați ai 
părinților lor. Din distribuție 
face parte, printFe alții, și cu
noscutul actor S. Reggiani.

REGIZORUL bulgar N. Ko- 
rabov turnează la Sofia filmul 
în culori pentru e.nan lat ,|B1 
nu -moare..." — despre viața 
poetului revoluționar Hrislo 
Botev, luptător pentru liberta
tea poporului bulgar. Rolurile 
sînt interpretate de artori ti
neri. In rolul lui Botev apare 
tînărul artist Milen Penrv.

★

★

de limbă fran- 
război automa- 
moderne prnpa-

lărit carne de 24 de lei. Vrînd s-o 
plătesc, am dat vînzătorului Blăguț 
160 do lei. Mi-a numărat restul pe 
butucul de Jăiat carne și apoi a a- 
nmcat banii pe tejghea. Grăbită fi
ind (lăsasem singuri ‘acasă doi co
pii mici), n-am mai numărat banii. 
Greșeala m-a costat. Numărîndu-i a- 
casă am văzut că lipseau 25 de lei. 
M-am întors la măcelărie. Vînzăto- 
rul Blăguț era plecat. L-am găsit în 
schimb pe tov. Graussam, responsa
bilul unității. I-am spus că dacă fac 
casa și au în plus 25 de lei să știe 
că sînt ai mei. Parcă am turnat ben
zină pe foc. Am fost jignită în mod 
grosolan. Greșeala de a nu fi numă
rat banii este, firește, a mea și am 
plătit-o cu pierderea a 25 de lei, 
dar de ce să fiu și jignită ? Cazul 
nu este izolat. Gei doi măcelari dau 
cu satirul jignirilor și în alti cum
părători. Dp ce li se permite o ase
menea comportare nedemnă de către 
forurile în drept ?

laie (cînd unii s-ar odihni sau ar 
învăța). De fapt terenul este desti
nat a deveni spațiu verde. Dar, 
catarii căminului n-au de gînd 
pimă mina pe tîrnăcop și lopată 
timpul liber. Nici de mobilizat 
l-a mobilizat nimeni. Așa că...

4

PBIENDEA IOANA

Dacă lipsește
inițiativa.

In fața căminului constructorilor 
din Vulcan este un teren pe care 
tinerii din cămin îl folosesc drept 
teren de fotbal. Rezultatul ? Gea
muri sparte, pereți murdăriți, hărmă-

lo- 
să 
în 
nu 
se

așteaptă, probabil forțe și inițiative 
„din afară".

IULIAN IORDACHE
Vulcan

O cabană
neglijată

In 
re
al 

cu

Lingă Pasul Vîlcan se află ampla
sată, Intr-un loc pitoresc, cabana cu 
același nume. Mulți turiști sosiți 
din țară și chiar de peste hotare se 
îndreaptă spre această cabană, 
zilele de sărbători merg să se 
creeze aici numeroși oameni 
muncii din Valea Jiului. In urmă
cîțiva ani a fost amenajat un drum 
spre cabană dar această cale de ac
ces, fiind neîngrijită, a devenit Im
practicabilă. IDe asemenea, cabana 
nu arc instalație electrică ; aceasta 
cu toate că în apropiere se află un 
transformator. Se poate face mal 
mult șl pentru aorovizionarea aces
tui lăcaș do odihnă cu alimente, 
pentru îngrijirea terenului din jur.

NOTA Apel către Șantierul I.L.H.S
In fața blocurilor D 90 și 

A 8 din cartierul Braia era o 
dată un teren Întins pe care 
copiii se jucau în voie. „Era" 
pentru că din toamna trecută, 
oamenii Șantierului I.L.H.S. au 
acoperit terenul cu pămînt re
zultat din regularizarea apelor 
Jiului. Oînd plouă, băltoacele 
se întind pînă la trotuar, iaT 
locatarii circulă pe spațiile 
verzi.

Consiliul popular al orașu
lui Lupeni intenționează mal 
de mult să înzestreze terenul

cu tobogane, balansoare și -lea
găne, să amenajeze un teren 
pentru minifolbal.

Movilele de pămînt continuă 
să troneze însă pe un teren 
destinat recr-eerii copiilor și 
tineretului. Capiii au ales drept 
loc de joacă strada, geamu
rile blocului allîndu-se sub 
permanenta amenințare a min
gilor. Asta pentru că tovară
șii din conducerea Șantierului 
I.L.H.S. nu se arata dispuși să 
elibereze terenul, cu toate că 
au fost soliritati în mai multe

j.imluri (chiar și de subsemna
tul) și ari promis că vor lua 
măsuri.

Și cînd te gîndeșt-i că toată 
poveste? ar lua sflișit dacă 
S-ar trfpnit'e un buldozer care 
să lucreze doai o zi și jumă
tate... Tovarăși .de te Șantierul 
I.L.H.S. de data aaeaeta țineți 
seama de apelul nostru ?

TANDEMUL Jean — Pierre 
Mocky — Bourvil se va re
constitui înlr-o nouă comedie 
„Un pirat caraghios". Un pro
fesor dinamic 
ceză declară 
tizării vieții
gînd în schimb niște metode 
de educație burlești care a- 
trag în cele din urmă atenția 
autorităților. Rolul profesoru
lui va fi interpretat do Rour- 
•vil.

LII.LI PALMER iste piola- 
gonista filmului „Mandat de a- 
restare" pe care-I va termina 
în curînd realizatorul britanic 
Ralph Thomas. Ea va inter
preta rolul soției unui comisar 
australian la Londra (interpre
tat de Cristopher Plummer), 
personaj acuzat de ucidere. Un 
detectiv (Rod Taylor), trims 
special la Londra, se simte din 
ce în ce mai derutat pe rn • 
sură ce cunoaște mai bine a- 
cest cuplu respectabil și foar- 
■o echilibrat.

INSTANTANEU

De la Iscroni la rezervația 
din Hațeg pe bicicleta

de după crestele încă inză- 
ale Parîngului, soarele a ln- 
în razele sale întreaga Vale.

Ițit, 
pezite 
vMluit 
In fața școlii din Iscroni a găsit un
grup de elevi. Băieți șl fete așteptau 
cu nerăbdare plecarea cu bicicletele 
spre rezervația de la Hațeg. Inro- 
lonați, unul după altul, au pornit la 
drum. Primul popas a avut Ioc la 
Bănită. Cariera de calcar de aici a 
impresionat
terase. De aici, 
pe pantele spre Baru-Mare. Aici a 
•avut loc al doilea popas.

Ajunși Ia Hațeg au admirat Fabri
ca de conserve de carne, magazi-

pe copii cu uriașele-i 
cicliștii au eoborît

nele, frumosul centru al orașului. 
Cel mai plăcut a fost însă la rezer
vație. Excursioniștii au admirat zim
brii, cerbii șl căprioarele, au întins 
o masă îmbelșugată, s-an odihnit. 
După trei ore și jumătate de joacă, 
odihnă și voie bună, din nou la 
drum. Excursia la rezervația din pă
durea Hațegului a fost de altfel pri
ma încercare cicloturistică a elevi
lor școlii din , Iscroni. După 
vor urma desigur altele, 
prea plăcută și instructivă 
excursie.

aceasta
A fost 

prima

IITF MARINESCU
Vulcan

CORNEA

JAN STRATJNA
din comitetul de locatari 

al blocului D90 — Lupeni

Patrulatere — primele noțiuni de introducere în hainele geome
triei ! La tablă, eleva Maximciuc Mariana din clasa a IV-a, Școala ge
nerală nr. 5 Petrila, -fruntașa clasei.

„RECORDURI"
CEA MAI mare longevitate a atins-o ja- 

ponejul Mamape și soția sa. In anul 1843 e; an 
tost invitați oficial la o festi\ ilate organizată -cu 
prilejul dării In folosință a :unui pod construit 
te Tokio. Pe atunci, Mamape avfca 242 de ani, 
far sofia sa — 221 de ani. Ei au avut și cea 
mai lungă conviețuire — 200 de ani de căsă
torie.

+ AMERICANUL John Shell s-a căsătorit abia 
la vîrsta de 125 de ani. In 1919 cînd John Îm
plinea 131 de ani fiica lui avea exact 5 ani.

4 FRANȚUZOAICA Paule Fichet a devenit 
mamă la vlrsta de 90 de ani.

+ NORVEGIANUL Leon Suringlon avea l'Sl 
de ani clnd i s-a născut ultimul copil. Intre -cel 
m$i mare și cel mai mic fiu al său era o dife
rență de 94 de ani.

+ CEA MAI MARE diferență de vîrsta există 
îptre soții Ivan Efremovici, născut In 1808 și 
soția sa Polina Simeonova din Alma Ata. Aceasta 
a venit pe lume Cînd soțul ei împlinise 72 
de ani.

♦ CEI MAI MULȚI nepoți, strănepoți, slră- 
strănepoti și stră-stră-strănepoti (In total 170) 
a avut Glabagan Ketba din Abhazia.

Un pod

„provizoriu" 

de 109 ani
In comitatul englez Kent există 

un pod provizoriu peste care înainte 
de a trece un autobuz șoferul aces
tuia își numără pasagerii și nu per
mite să rămînfi în vehicul mai mulți 
de 48, ceilalți trebuind să meargă 
pe jos.

Podul a fost construit provizoriu 
cu 109 ani în urmă cînd s-a men
ționat că acesta nu rezistă la o 
greutate mai mare decît aceea a a- 
proximativ 48 de persoane adulte. 
Consiliul municipal nu s-a iiotărîl 
nici pînă acum dacă trebuie sau nu

să înlocuiască podul cu unul per
manent și mai rezistent.

în loc de pisici
In insulele din Oceanul Pacific, 

șobolanii reprezintă -o adevărată ca
lamitate, mai .ales iii Rolinczra și 
Micronezia. Datorită vegetației lu
xuriante, ei s-au înmulțit -aaolo fan
tastic. Nici pisicile, nici cele mai 
ingenioase capcane mu le-au putut 
veni de hac aeestoT rozătoare tputer- 
uioe.

Japonezii au descoperit însă «oii 
există anumite șopîrle .pentru care 
șobolanii reprezintă o hrană foarte 
gustoasă. Se paie că după aceasta

descoperire șobolanii nu vor mai a- 
vea mult de trăit în-insulele Ocea
nului Pacific.

Căciulite

In R. F. a Germaniei crește me
reu numărul victimelor .accidentelor 
de circulație, mai ales în Tinderile 
copiilor de virată școlară. Pentru ca 
șoferii și motocicliștii să observe 
mai -bine copiii care traversează 
strada, la Bremen s»a holărît ca a- 
■ceștia să poarte niște căciulite -gal
bene vizibile de departe. Primele 
650 de căciulile -de protecție au fost 
deja împărțite elevilor din clasele 
elementare.

MIERCURI 8 MAI

10,00 Curs de limba franceză 
(lecțiile 1 și 2 reluare).

11.30 Curs do limba rusă (lec
țiile 1 și 2 reluare).

12,00 T.v .pentru lipecialiști (re
luarea emisiunii din 7 
mai).

12.30 închiderea emisiunii de 
dimineață.

15.30 Fotbal : Rapid — Petro
lul. "Dinamo "București — 
Roloni,, , Transmisiune de 
la Stud oTiul „23 August".

1900 Ttr< re'., tinerețe. „Club 
xac'i

19.30 Telejurnalul de seară.
19,50 Buletinul meteorologic. 

Publicitate.
20,00 „Grație și poezie" — e- 

misiuno coregrafică.
20.20 Album de poezie: Parti

dului.
20.30 TransiocaloT.
21 00 „In țara mea" — pro

gram de muzică ușoară.
.21,15 Ava remioLd.
21.30 Telecinemateca : „Valu

rile Dunării" — produce 
lie </ siudiou’liii „Bucu
rești*.

-23,10 Toicjiimitiul de noapte.
23.20 Închiderea emisiunii.

Radio
JOI 9 MAI

PROGRAM! ’L I :

6,00 Muzică si actualități} 
8,25 Moment poetic; 8,30 La 
microfon, melodia preferată; 
9 00 Buletin de știri; 9,05 La 
microfon, melodia preferată; 
9,30 Teatru scurt; 10,10 Curs 
ide limba germană; 10,30 Viers, 
nai și strune; 10.45 Piese in
terpretate la harpă; 11,00 Bu- 
letin de știri; 11,05 Ora spe- 
CHiiistuliii : Știința conducerii 
întreprinderii; 11,25 Muzica de 
operă; 11,45 Sfatul medicului; 
12,00 Să r.întăm... muzică u- 
șofirii; 1.2,30 Iniilniîe cu melo
dia populară și interpretul pre
ferat; 13,90 Radiojurnal; 13 20 
Soliști și oTcheatre de muzică 
ușoară; 14,00 Cîntă Rnwca 
Săndutescu aii lire "Udllă; 14,15 
Tot înainte; 14,35 Radio-publi- 
citate; 14.50 Cîntă Sarita Mon
tiel; 15,00 Buletin •■’•' știri;
15.35 Muzică ușoară; 16,00 Ra
diojurnal. Sport; 1-6,20 Jocuri 
populare; )6,30 Minerii- de la 
Tarnița — r-adioreportaj de Nl- 
colae Jiann; .16,45 Luminile 
rampei; 17,15 Antena tineretu
lui; 17,45 Sub mîndre flamuri 
tricolore — program d" rînte- 
ce; 18 00 -Buletin de știri; 18,02 
Tribuna radio: ?âna Victoriei 
și a independenței naționale; 
18,15 Gîntece și jocuri popu
lare; 18,40 Recital de operă 
Valentin Teodorian; 19,00 Ra- 
dlogazeta de seară; 19,30 O 
melodie pe adresa dumnea
voastră; 20,00 iBuletin do știri; 
20,05 Carnet plastic; 20,20 Al
bum folcloric; 20,35 Muzică 
ușoară; 20,55 Noapte bună, co
pii; 21,00 Muzică; 21,05 Tea
tru serial : „ Hanul Ancuței"- 
de Mihail Sadoveaniq 21,25 
Soliști de muzică ușoară; 22,00 
Radiojurnal. Sport. Buletin 
meteorologic; 22,20 Formația 
lioria Ropcea; 22,30 Moment 
poetic; 22,35 Metronom *68;
23.35 Cîntecele mării; 24.00 
Buletin de știri; 0,05—5,01) Es
trada nocturnă.

PROGRAMUL II:

7*00 Jocuri populare; 7,10 
Tot înainte; 7,30 Buletin da 
știri; 7,37 Matineu muzioal; 
8,05 Cu cîntec și joc pe pla
iuri -oltenești; 8,30 Buletin d« 
ștjri; 9,30 Suita ,.Țara Hălmagiu« 
lui" de Nicolae Boboc;. 
Muzică ușoara- 10 00 Bulelin 
de știri; 10,Of Muzică ușoară;
10.30 Vreau >sâ știu; 10,55 So
liști si loimații artistice de ,a- 
mulori; 1:1,15 Miniaturi distrac
tive; 11,45 Preludii și valsuri 
de Chopin; 12,00 Buletin de 
știri; -12,05 Muzică populară;
12.30 Operete în primă audi
ție : „Viza pentru dragoste" 
de 'Lopez; 13,15 Tineri soliști 
de muzică populară; 13,30 Din 
țările socialiste; 14,00 Radio
jurnal. Sport; 14 08 Concert de 
prînz; 15.00 Valurile Dunării 
— muzică de estradă; 16,00 
,;Săpt.imîna culturii nehoslovn- 
ae"; 16,15 Muzică; 16,20 Sfa
tul medicului; 16,25 Muzică 
ușoară; 17,00 Radiojurnal; 17,15 
Melodii populare; 17,40 Radio- 
pubiicitate; 18.00 Din reper
toriul corului Radioteleviziunii; 
18.15 Muzică ușoară; 18.30 Me
moria pămînlului românesc;
Î8/50 Formația Alecu Radules
cu; 18,55 Buletin de știri; 19,00 
Concert folcloric; 19,30 Cuts 
de limba rusă; 19,50 Selecțiunl 
din opeieta „Gelșa" de Jones 

‘Sidney; 20,00 Transmisiunea 
concertului orahestrei de stu
dio a Radioteleviziunii; .22,uO 
Recunoașteți inlerpreții — mu
zică ușoară; 23;0O Radiojurnal; 
23,07 Concert din opere; 24,00 
Muzică ușoară; 0,55—1,00 Bu
letin -de știri.
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învățământul superior — 
în pas cu știința modernă

(Urmare din pag. n
progres în

atașament

cu cele 
substan- 

ca--

Mai puține nebuloa

mat activ pentru nou și 
meseria aleasă.

Exprimîndu-și profundul 
față de partid, manifestîndu-și mul
țumirea și adeziunea față de recen
tele hotărîri privind dezvoltarea în- 
vățămîntului de toate gradele, stu
dentul Puin Cornel, din anul III e- 
lectro și-a manifestat totodată hotă
rîrea de a învăța mai bine, d° a 
se pregăti în așa fel îneît să poată 
răspunde 
vor reveni 
ție.

Șefa de 
reliefat în
hotărîrile adoptate de Plenara C.C. 
al P.C.R. sînt-corelate cu realizările 
și necesitățile vieții noastre contem
porane. Referindu-se la dezvoltarea 
învățămîntului superior, vorbitoarea 
a susținut că o mai largă autonomie 
a institutelor, îmbunătățirea planuri
lor și programelor de învătămînt.

în- 
în- 

nol,

luat 
Sub- 
sînt

cu succes sarcinilor ce-i 
după intrarea în produc-

lucrări Stoica Ligia a 
cadrul dezbaterilor că

corelarea orelor de curs 
practice, înzestrarea mai 
țială a laboratoarelor, exigența 
drelor didactice față de propria pre
gătire sînt doar cîteva din măsurile 
deosebit de importante a căror 
făptuire va asigura așezarea 
vățămîntului superior pe baze 
mai eficento.

în încheierea dezbaterilor a 
cuvîntul tovarășul loan Lungii, 
liniind interesul major cu care
dezbătute și aprobate hotărîrile 
Plenarei C.C. al P.C.R. din 22—25 
aprilie a.c., puternicul ecou pe care 
l-au stîrnil în rîndul tuturor oame
nilor muncii din țara noastră, vor
bitorul a spus că în ele își găsește 
expresia gîndirea colectivă, creatoa
re, înțeleaptă a poporului nostru, că 
prin aprobarea lor oamenii muncii 
își exprimă totala lor recunoștință 
față de politica partidului nostru. 
Evident că în domeniul învățămîn- 
tului au existat și mai există unele 
lipsuri cum ar fi neglijarea un.ir

Rolul tot mai marc
al opiniei publice
In combaterea
manifestărilor antisociale

(Urmare din pag. 1) în-

obștească. Artl- 
proiectul noului 
posibilitatea în- 

cazuri a răspun-

la locul de muncă, în 
colectiv de muncă 

parte, făptuitorul simte

fata 
din 
din

elevilor și

interes 
nu 
ca

stil

de Plenară
neajunsuri, să 

nostru de toate 
științifică solidă,

vin

discipline, acordarea unui 
minim unor obiecte, pregătirea 
suficient de exigentă a tuturor 
drelor didactice, a 
deniilor.

Măsurile stabilite 
să înlăture aceste 
așeze învățămîntul 
gradele pe o bază
modernă. La aceasta va trebui să-și 
aducă din plin contribuția toate ca
drele didactice. Ele vor trebui să 
muncească cu mai multă pasiune și 
simț de răspundere, să dea patrie! 
specialiști cu înaltă calificare, con
structori de nădejde ai snrialîsmn- 
1QÎ.

Participanții la 
doptat o hotărîre 
exprimat deplina 
justețea măsurilor

dezbatere au a- 
prin caro și-an 
adeziune față de 

stabilite de re
centa Plenară a C.C. al P.C.R., față 
de întreaga linie politică a partidu
lui nostru. Hotărîrea adoptată a fost 
transmisă C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. personal

In frumusețarea
Hațegului

continuă
și mun- 
au fost 
care în- 
amena-

In această primăvară, folosindu-se 
atît fondurile planificate cit 
ca patriotică a cetățenilor, 
efectuate numeroase acțiuni 
frumusețează orașul Hațeg:
jarea unui hectar de zone verzi, pa- 
varea străzii 1 Mai, plantarea 
te 1 000 de fire trandafiri și 
de puieți de pin la ștrandul 
lui, amenajarea a numeroase 
pentru jocul copiilor.

Acțiunea de înfrumusețare 
șuiul continuă.

NICU SBUCHEA

a pes- 
a 850 
orașu- 
locuri

a ora-

se pe „calea laptelui
(Urmare din pag. 1)

ful
— Produceți »n număr des- 

de bogat de sortimente ?

— Pe 
producție 
bricăm brînză Făgăraș, 
lapte dc vaci, brînză < 
în loial 18 sortimente, 
cifră 
mente de înghețată.

lingă cele
pe trimestrul

enumerate la
II, mai fa- 
brînză din 

grasă, frișcă, 
. In

nu sînt incluse cele 8
această

sorti-

— Fiind vorba de 
produs specific lunilor 
roase, care este stadiul 
rilor la secția de înghețată și
cînd va intra în funcțiune ?

acest 
căldu- 
lucră-

— Secția de înghețată trebuia să 
intre în funcțiune o dată cu celelal
te secții ale fabricii. Fiind aduse 
din import, utilajele au sosit însă 
cu întîrziere (în octombrie anul tre
cut). Lucrările au început imediat. 
Ele sînt executate de T.R.C.H. și 
„Frigotehnica" București. Preconizăm 
ca secția de înghețată să intre la 
1 iunie în funcție cu întreaga capa
citate (4 tone pe zi). Printre cele 
8 sortimente de înqhețată 
o să le fabricăm se 
București, Brichete 
staniol), etc.

pe care 
numără : Sport, 
(ambalată în

Calitatea satisface pe de
plin exigențele cumpărătorilor?

ia apărarea regulilor de morală 
șl conduită socialistă, opinia publică 
își spune cuvîntul prin diferite for
me de influențare 
colele 90 șl 91 din 
Cod penal, prevăd 
locuirii, în anumite
derii penale cu aplicarea unor mă
suri de influențare obștească, luate 
de organizațiile socialiste și obștești 
prin organele lor de influențare ob
ștească — comisii de împăciuire șl 
consilii de judecată. Rolul comisii
lor do împăciuire și al consiliilor 
de judecată, ca organe do influen
țare obștească, apare deci mult spo
rit în noua legiuire atît prin lărgi
rea competenței materiale a acesto
ra cît șl prin măsurile educative pe 
care le pot lua față de făptuitor.

Pe aceeași linie, a creșterii rolu
lui opiniei publice se situează și in
stituția încredințării făptuitorului 
pe garanție colectivului în rîndul 
căruia muncește. Proiectul prevede 
că la infracțiunile pentru caro le
gea prevede pedeapsa închisorii de 
cel mult 6 luni — instanța de jude
cată sau procurorul, pot dispune 
încredințarea făptuitorului pe ga
ranție, pe timp do un an, colectivu
lui de muncă din care acosta face 
parte. încredințarea se face la cere
rea adunării generale a angajaților 
sau membrilor organizației. Este o 
Instituție progresistă. fără prece
dent tn legislația noastră penală, 
colectivul care a cerut încredința
rea făptuitorului avînd obliqația să 
vegheze permanent asupra condui

— Avem condiții de a fabrica 
mal produse care să satisfacă 
deplin cerințele consumatorilor, 
litatea laptelui este analizată tn 
borator spre a se verifica dacă 
respunde din toate punctele de

nu-
Pe

Ca- 
la- 
co- 
ve-

•a,

exercită o înrîurire

făptuitorilor 
unor grupuri 
care cunosc 
și persoanele

lei acesteia, să-l ajute să se 
drepte.

Judecat 
întregului 
care face
plin dezaprobarea unanimă a colec
tivului de muncă, se simte tras la 
răspundere, nu de un organ de ju
risdicție oarecare, ci de întreaqa 
comunitate din care face parte. Prin 
acest procedeu, organul de influen
țare obștească
pozitivă asupra făptuitorului în sen
sul revenirii acestuia la o compor
tare normală, sănătoasă.

Această idee stă și la baza acli- 
vității comisiilor de împăciuire a 
căror acțiune educativă se răsfrîn- 
ge nu numai asupra 
propriu ziși, ci asupra 
mai largi do cetățeni 
faptele petrecute cît 
ajunse în conflict.

Prin prevederile noului proiect 
de Cod penal, formele de influen
țare obștească, ca expresie a opi
niei publice, se afirmă tot mal ac
tiv. mai susținut, în apărarea lega
lității socialiste. Așadar șl sub a- 
cost aspect proieehil Codului pe
nal reprezintă nu numai un docu
ment legislativ cp adevărat nou, 
modern In accepția științifică a cu- 
vîntulul, ci și o lege 
mai înțelegătoare, mal 
om.

Această umanizare a
nu trebuie însă Interpretată 
slăbiciune 
presie a tăriei, a consolidării regi
mului socialist în patria noastră.

mai umană, 
apropiată do

legii penale 
ca o 

ci, din contră, ca o ex-

Pe teme de circulație

Bicicliștii
pe drumurile publice

conducere. Circulînd 
axului drumului, cu 
de ghidon, bicicliștii 

pe șoferi să ocupe la 
prea mult din partea

decît dacă bl
eu frîne efica- 
albă îndreptată 
lumină roșie

PE URMELE
MATERIALELOR
PUBLICATE

In nota intitulată „Ce utilizare 
găsiți pentru această clădire" ? 
(„Steagul roșu" nr. 5 604) se arăta 
că o clădire din Paroșeni, care a 
găzduit un timp școala, Iar ulterior 
căminul cultural, fiind părăsită în
cepe să se degradeze. Consiliul popu
lar al orașului Vulcan ne răspunde f 
„Comitetul nostru executiv a hotă- 
rft să dea în scurt timp o destinație 
acestei clădiri. Urmează ca aici să 
se deschidă un magazin alimentar 
sau un cămin .pentru muncitorii ne- 
femiliștl de la mina Paroșeni".

+ Intr-o însemnare intitulată „Pe 
datorie' (ziarul 
practica folosită 
aici se dădea 
mal ales celor 
cu gestionarul.
ne răspunde: „S-a atras atenția șe-

nr. 5 726) se critica 
la bufetul din Jieț: 

băutură pe datorie, 
care beau împreună 
Conducerea T.A.P.L.

fulul de unitate să nu se mai re
pete aceste abateri deoarece se vor 
lua măsuri dintre colo mai severe".

♦ In ziarul nostru nr. 5 732 a 
fost publicată nota ,tDe unde ne 
procurăm publicațiile literare ?''. Se 
arăta cu acest prilej că mai multe 
Teviste literare întîrzie să apară în 
Petroșeni. Ne-a răspuns Direcția ju
dețeană de poștă și telecomunica
ții : „Deficientele arătate se dato- 
resc secției de difuzare a presei de 
la oficiul P.T.T.R. Petroșenl șl or
ganelor de control ale direcției ju
dețene care nu au controlat felul 

la
Im- 
mă- 
vl-

cum se desfășoară activitatea 
chioșcurile de difuzare a presei, 
potriva celor vinovati s-au luat 
suri disciplinare. Credem că pe
ttor nu se va mai semnala lipsa a- 
restor publicații".

Primăvara aduce o intensificare a 
traficului rutier pe drumurile pu
blice, condițiile atmosferice perml- 
tînd ieșirea în circulație a tuturor 
felurilor de mijloace de transport 
inclusiv a bicicletelor.

Vehicul cu dimensiuni reduse, bi
cicleta ocupă actualmente pe dru
murile publice tot atîta loc cit o- 
cupă un... autoturism. Cauza? Modul 
defectuos de 
în apropierea 
oscilații mari 
obligă adesea 
depășirea lor
stingă a șoselei ceea ce în condi
tion unei ’circulații aglomerate con
stituie nn serios impediment pentru 
buna desfășurare a traficului rutier.

Obligația principală a blclcliștilor 
este <~a fiecare dintre ei să cunoas
că *și să respecte regulile elemen
tare ale traficului rutier, să circule 
în asa fel îneît șă nu producă 
tăți în desfășurarea acestuia.

Regulamentul de circulație 
ră prevede multe aspecte tn 
tură rn obligațiile bicicliștilor.
te aceste prevederi sînt în intere
sul bunei desfășurări a traficului 
rutier, au drept scop înlăturarea 
cauzelor 
cîdentn. 
adoptă 
tă de 
scump

Una

greu-

rutie- 
leqă- 
Toa-

desfășurări 
au drept scop 

care ar putea duce la ac- 
Mai sînt însă bicirlisti care 

a atitudine de nepăsare fa- 
regulile respective: și ce 
plătesc uneori aceasta...
din nrimelo reguli prevede 

că bicicliștii nu au voie 
sub influenta băuturilor 
Cercelaru Vasile, Moga 
Urziceanu Gheorghe din 
au fost descoperlți conducînd bici
cletele în stare de ebrietate. La in
tervenția aqenților de circulație, el 
au devenit chiar agresivi, jignind 
prin cuvinte nestăplnite pe agențl. 
Unor asemenea oameni le amintim 
cazul petrecut la Uricanl în luna 
august a anului trecut. Atunci, tot 
un asemenea „viteaz", Szabo Adal
bert, circula cu bicicleta în stare de

să circule 
alcoolice.

Arpad șl 
Petroșenl

ebrietate: cînd a trecut pe lîngă el 
autovehiculul 81 HD 1 859 (condus 
de șoferul Cacău Mihai), biciclistul 
afumat, nemaiputîndu-și menține 
echilibrul, a căzut chiar sub roțfre 
din spate ale autovehiculul pier- 
zlndu-șl viața.

O obligație a bicicliștilor este să 
nu lasă în circulație 
cicleta este echipată 
ce, sonerie, o lumină 
înainte precum șl o
sau un dispozitix’ reflectant (ochi de 
pisică) îndreptat spre Înapoi. Covaci 
Iile, Secu Dumitru din Lonea, Chi- 
rilă Vasile din Vulcan, Pracoveanu 
Vasile, Neag Ion, Tuseu Petru, Ml- 
clăuș Ion din Petroșeni, au fost însă 
găsiți circulînd cu bicicleta neechl- 
pata cu accesoriile respective. E! 
au fost sancționați, însă nu-i oare în 
Interesul lor propriu ca bicicleta să 
aibă frîne, sonerie, lumină ? Este 
vorba de securitatea circulației, a 
lor personală, de evitarea acciden
telor.

Un „filfizon" al bicirlelei este 
Manda Gheorghe de la Spitalul uni
ficat Petroșeni care a fost surprins 
circulînd cu mîinile luate de pe ghi
don, Iar constructorul Iordache Ion 
poate fi numit o „inimă caritabilă", 
care transportă o a doua persoană 
pe bicicletă! Un altul, Baciu Grigo- 
re din Petrila, nu obișnuiește 
semnalizeze schimbarea direcției 
mers, avîntîndu-se orbește — ca 
„cascador" de film — Ia viraje
rlculoase: anul trecut pe biciclistul 
Konlszka Adam l-a 
asemenea temeritate necugetată !

...Bicicliștii trebuie 
că prin neglijențele și 
de care dau dovadă, 
tregul trafic rutier, se
dentelor, unele cu urmări deosebit 
de grave.

să 
de 
un 

pe-

costat viata o

să înțeleagă 
imprudentele 
conturbă în- 
expun acci-

Cpt. ȚIU CONSTANTIN 
miliția Petroșeni

Arborii doboriți de viaturile și zăpada di» timpul iernii în pădu
rea de lingă institutul de mine, . așteaptă mina gospodarilor de la Oco
lul silvic Petroșeni care să-i valorifice.

I.A.S. Bîrcea Mare (Deva)
Secția magazine Gostat

A deschis în orașnl Petroșeni
str. ITepublîcîi nr. 54

un magazin de prezentare și 
vînzare a produselor proprii 
de primă calitate ca:

— pre parate de earne
.brînzeturi
— zarzavaturi
— vinuri naturale vărsate ți îmbu

teliate din podgoriile proprii 
precum ți alte produse

Adresati-vâ cu încredere magazinului de des
facere Gostat, unde veți fi serviți ireproșabil.

Jntervin consemnat do
D. CRIȘAN

Ora mesei Ia Căminul de zi al O.C. I. Produse industriale din Petroșenl.

€4

dere — conținut de grăsime, acidi
tate etc. Avem, de asemenea, condi
ții de depozitare în frigidere a pro
ducției chiar dacă fabrica ar lucra 
la întreaga capacitate. De altfel ca
litatea produselor este urmărită pe 
întregul flux tehnologic. Există însă 
și unele deficiente și greutăți ce 
influențează negativ calitatea produ
selor. Scoase din frigiderele noastre, 
produsele sînt transportate și depo
zitate în fata magazinelor ; deci, lan
țul frigorifer se întrerupe o perioa
dă, ceea ce dăunează calității. Chiar 
și la transportarea lor, în mașinile 
no rare lo «ivem inlră praf. Dotarea 
unității noastre cu dube izoterme 
ar fi deosebit de binevenită.

N.A. Vizilind Fabrica de lapte din 
livezeni și cîteva unități de desfa
cere-a produselor sale am constatat 
și unele deficiențe pe care interviul 
nu Ie-a cuprins. Se resimte lipsa de 
borcane și sticle, în timp ce aceste 
ambalaje stau în fața magazinelor 
din lipsă de mașini care să le trans
porte. Paharele cu brînză se umplu 
manual fără ca muncitoarele să 
bă mănuși de cauciuc. Unitățile 
merciale trimit adeseori sticle
borcane murdare deși au obligația 
să ie trimită spălate. Lucrările la 
secția de înghețată se desfășoară în 
ritm lent. Sub cerințe se pun în vîn
zare borcane mici cu Iaurt, mult 
căutate de cumpărători.

F necesară deci urgentarea lucră
rilor Ia secția înghețată, îmbutelie- 
rea de iaurt în borcane mici, trans
portarea operativă a ambalajelor și 
o mai mare atenție igienei în fabri
că șl în unitățile de desfacere.

KIlHHHIHHRiiHiinii!

Intrarea în fabricație 
a unor produse noi

ai-
co-

Și

acestea se află un 
rulant cu cîrlig, cu 

tone — forță, folosit 
montaj și transport 
de Uzinele mecanice

Știrile primite de la mai multe u- 
zine constructoare de mașini anunța 
intrarea în fabricație a unor produ
se noi. Printre 
tip nou de pod 
o putere de 16 
Ia lucrările de 
uzinal. Fabricat
din Timișoara, noul utilaj este pre
văzut cu dispozitive speciale de re
glare a vitezei de ridicare și cobo- 
rîre a sarcinilor, fapt care 
o productivitate ridicată fată 
utilaje de acest fel.

Pentru 
mecanică 
morcă cu 
trei părți, 
dispozitiv

asigură 
dr alic

nqricole.
a realizat o rc-

unitățile 
din Mîrșa 
lin sistem de basculare pe 
acționat cu ajutorul unui 
hidraulic-telesconir. One-

Uzina

ațiile de deși iiri are pol li astfel fă
cute mult mai ușor.

Placa vibrator este nn nou u tilaf 
fabricai de uzinele de specialitate 
„Progresul" din Brăila, destinat șan
tierelor de construcții de drumuri, 
pentru lucriiriie de compactare a 
pămîntultii.

O noutate a industriei - optice ro
mâne este aparatul de citit micro
filme, fabricat la l.O.R. — București. 
Ht'lizind principiul Droiecției lumi-1 
noase, el servește la mărirea ima
ginilor de pe filmele negr^ivo san 
pozitive în scopul citirii lor. Acest 
aparat are o largă utilizare îndeo
sebi în serloarele de documentare 
ale bihliotorilor sau alte instituții 
de arest fe’

i a "nrpres)

Activitatea pugilistică din 
Valea jiului bate pasul pe loc

Despre activitatea pugilîstică <i.n 
Valea Jiului se vorbește la timpul 
trecut, Iuctu regretat de toți iubi
torii sportului cu mănuși. E trist dar 
adevărat. La ora actuală toată acti
vitatea pugilistică din Valea Jiului 
se reduce Ia două localități cu o 
veche tradiție în box — Lupeni șl 
Petrila. Asociația sportivă Minerul 
Vulcan, deși are o secție de box, 
chiar și ceva material sportiv, nu 
desfășoară nici un fel de activitate 
în această ramură. Nu se poate spu
ne că nu există elemente care &T 
dori să practice acest sport. Ba e- 
xlstă chiar o echipă destul de bună, 
dar, din lipsă de i 
adecvată și de < 
Iui de conducere 
ponențil săi sînt 
treneze la Lupeni 
inimosului antrenor N. Barbu. Echi
pa Minerul Lupeni este formată pe 
scheletul echipei din Vulcan, oame
nii ei de bază fiind ai echipei din 
Vulcan. Ne punem întrebarea fireas
că : de ce nu se îngrijește condu
cerea asociației Minerul Vulcan 
de această, ramură sportivă Ia 
ca și de fotbal ?

Dacă încercăm să pătrundem 
miezul problemei și să elucidăm 
tuațla acută a boxului din 
Jiului, găsim și alte ,,breșe" 
așteaptă să fie ,.astupate', 
slaba activitate a comisiei de box de 
pe lîngă C.M.E.F.S. Petroșeni atrage 
după sine organizarea 
rea sub orice critică a 
de box.

Cu cîteva săptămîni 
asistat la PetrTa, ca membru al co
misiei amintii?, la unul din meciu
rile de box contînd pentru „Cupa 
Văii Jiului".

în general la lipsa male- 
sportive, la condițiile ne- 
în care se antrenează spor- 
unele dificultăți financiare

antrenor, de o sală 
sprijinul coleriivu- 
al asociației, com- 
nevoifi să se an- 

t sub îndrumarea

?t 
fel

în 
sî- 

Valca 
care 

Astfel,

și deslășura- 
unor Ieftiniri

In urmă am

Daca pînă la această dată am stat 
în dubiu asupra motivelor enumera
te de antrenorii echipelor (care se 
refereau 
rialelor 
igienice 
tivii, la
în decontarea cheltuielilor de depla
sare a sportivilor), după vizionarea 
galei sus-amintite m-am convins per
sonal de „haosul" existent Organi
zarea galei a fost foarte slabă îneît 
asistența nn a totalizat mai mult de 
50 de persoane care au avut răbda
re să aștepte nu mar puțin 
de minute pînă la începerea 
lai ! ! (qala a fost anunțată 
ora 16, iar primul meci a
la ora 18,35). Dar aceasta nu a fost 
și ultima ..poantă" a organizatorilor 
din Petrila. Corzile și prelata nu au 
fost întinse așa că spectatorii 
avut prilejul să asiste la cîteva 
furi spectaculoase peste corzile 
gului a unor boxeri loviți sau
pinși de adversari. Arbitrii, stînd în 
jurul ringului cu foile d< arbitraj 
In mînă, nefiind asigurată o masă a 
juriului. împreună cu unii special ori 
mai înflăcărați care s-au urcat și ei 

scena unde a fost montat ringul, 
asistat la întîlniri confuze, în ca- • 
combatanții au manifestat un ba-

gaj minim de cunoștințe tehnice și 
mai ales tactice, furnizînd o gală 
de nivel scăzut. Arbitrajul a lăsat 
mult de dorit. Slaba orientare a 
bitrilor se datorează inactivității 
și experienței puține pe 
Vociferările și „scenele" 
antrenorii echipelor din 
Lupeni nu au lipsit nici 
dată.

lată deci, pe scurt, 
nne’ gale de box, care
treaqa activitate, atît a 
cît si a conducători’or 
muri sportive.

Reorganizarea totală a
box, dotarea lor cu materiale 
tive adecvate, recrutarea elemente
lor cu aptitudini deosebite centru 
box. asigurarea de către C.M.E.F.S. 
Petroșeni a cadrelor calificate pe 
posturi do antrenori și coordonatori, 
ar fi primii pași spre rezolvarea a- 
ceștei probleme spinoase care este 
boxul în Valea Jiului în momentul 
de fală.

care o 
făcute

Petrila
do această

ai
lor 
au.
de 
și

de 155 
mecin- 
pentru 

început

desfășurarea 
explică în- 
sportiviloT 

ore^tm ra-

sectiilor do
sp ar

au 
sal- 
rin- 
îm-

Prof. PAUI MENCZEL 
membru al comisiei de atletică grea 

în f.MFFS. Petroșeni
pe
an
re

Mica publicitate
V?ND Wartburg lux 312. 

Strada Vasile Conta, 6, fel. 
1723 Petroșeni.

GOSPODINE!
Valorificînd 

și ' orcane prin 
de stat, realizați însemnate econo 
mii bănești.

disponibilul de sticle 
unităfile comerfului

Magazinele O.C.L. Alimentara primesc
la schimb sau cu numerar sticle și borcane 

la prețurile prevăzute în listele afi
șate în cadrul unităților respective

Ambalajele din sticlă ce se recuperează trebuie să Ib- 
deplisească următoarele condiții de calitate:

aibă imprimat ar. de STAS sau normă internă, 
fie cnrate exterior și interior și să nu albă mi-

au
nn

tie plesnite sau 
arbă etichete

ciobite.
(cu excepția celor imprimate

— să
— să

ros»ri.
— să
— să

pe sticle).
— sticlele să nu aibă dopuri rămase în Interior.

CLUBUL
VÎNÂTORILOR

Șl PESCARILOR

SPORTIVI DIN

PETROȘENI

anunță
ta propunerea unor membri 

pescari, m începere de la 1 
ma! J968 se oprește pescuitul 
pe porțiunea din Jiul de vest 
cuprinsă între confluiența cu 
pîrîul Ruta în amonte pînă la 
izvoare ș! se Iasă liberă por- 
ținnea de la Valea de Brazi 
pînă Ia galeria a IT a — Puțuri 
Urlcani.

De asemenea, se oprește de 
a se pescui fondul nr. 30 Bă- 
nița cu toți afluenții pentru 
refacere, fiind distrus din cau
za reziduurilor deversate în apă 
de Ia stația de utilaje a între
prinderii de drumuri și poduri 
care a funcționat la Bănița. A- 
pele acestui lond vor fi re
populate cu puteți de păstrăv 
indigen. Restul zonelor oprite 
rămîn aceleași ca și în anii 
trecuți.

Se atrage atenția membrilor 
pescari asupra respectării zile
lor de pescuit stabilite de fo
rurile superioare. Cel găsiți pe 
ape în zile neafectate pescui
tului sportiv vor fi sancționați.
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VIETNAMUL DE SI»
• Artileria patrioților a atacat centrul

• Cartierul Cholon mistuit de flăcări

alte părți ale

civile 
răniți, 

cartierul

au fost
Mii de

Incen-

MIERCURI 8 MAI 1968

9

lucrările Adunării

Saigonului

ședința plenară a Adunării Generale a O.N.U.
Ministerului

Tunisiei

în-în
★

«

Sesiunea Consiliului
Națiunilor Unite pentru
Comerț și Dezvoltare

în 
și

diploma- 
contrară

lu- 
ne-

dis- 
sud- 

ra-

vlo-
de

Generale a 0. N. II.
care s-a 

conducerea 
Tunisia a ■ 
diplomatice

— „raportul Con- 
Unite pentru A-
— descrie greu- 

consiliul le-a avut do
îndeplinirea misiunii 
obstrucției guvernului 
sintetizează concluziile

Orientul Apropiat

a războiului rasial" și că 
situație constituie un foar- 
pericol pentru pacea tnler- 
și securitatea în regiunea

NEW YORK. — Trimisul special Agerpres, N. lonescu, trans
mite : Un amplu document despre activitatea Consiliului O.N.U. 
pentru Africa de sud-vest, iu care este analizată situația din a- 
cest teritoriu șl sînt dezvăluite acțiunile represive și ilegale ale 
autorităților Republicii sud-africane, a fost prezentat, marți dimi
neața, în

TUNIS. — In urma unei reuniuni 
a Consiliului Republicii, 
desfășurat marți sub 
președintelui Burghiba, 
hotărît să rupă relațiile 
cu Siria.

Intr-un comunicat al
Afacerilor Externe al Tunisiei se a- 
rată că activitatea misiunii 
tice a Siriei a devenit 
uzanțelor diplomatice.

Ministerul de Externe al
a comunicat ca misiunii siriene i s-a 
cerut să părăsească Tunisia cît mai 
curînd posibil.

Acest document 
siliului Națiunilor 
frica de sud-vest" 
tălile pe care 
Intîmpinat în 
sale datorită 
sud-african și
și recomandările acestui consiliu. El 
a fost prezentat oficial în ședința 
adunării'de reprezentantul Iugosla
viei, Anton Vratușa, președintele pe 
luna în curs al Consiliului O.N.U. 
pentru Africa de Sud-Vest.

„Toate acțiunile guvernului sud-a- 
frican, se subliniază în raport, sînt 
îndreptate spre consolidarea prezen
ței sale ilegale și represive în Afri
ca de Sud-Vest și demonstrează că 
acesta este hotărît să refuze în con
tinuare îndeplinirea rezoluțiilor Adu
nării Generale privind retragerea 
necondiționată șl fără întîrziere din 
acest teritoriu a administrației sale 
și a tuturor forțelor militare și poli
țienești".

Consiliul subliniază, de asemenea, 
că „refuzul continuu al Africii de 
Sud de a îndeplini hotărîrile O.N.U. 
cu privire la acest teritoriu va duce 
în mod inevitabil la izbucnirea vio
lenței și 
„această 
te mare 
națională
respectivă".

In raport se exprimă „convinge
rea Consiliului că pentru a-și putea 
îndeplini pe deplin sarcinile șl res
ponsabilitățile, sînt necesare acțiuni 
eficiente". In acest sens, se reco
mandă Adunării Generale „să-și re
afirme cererea adresată Consiliului 
de Securitate de a lua, în concor
dantă cu prevederile rezoluțiilor an
terioare, măsuri eficiente pentru a 
asigura înlăturarea imediată a pre
zentei Africii de Sud în acest teri
toriu".

Totodată, se recomandă Adunării 
Generale „să examineze neîntîrziat 
și aprofundat consecințele situației 
create și să hotărască acțiunile 
pentru pregătirea în vederea inde
pendenței a acestui teritoriu, 
mina atitudinii intransigente 
gative a Africii de Sud".

„Consiliul — se subliniază
cheierea raportului — a fost profund 
impresionat de curajul poporului A- 
fricii de Sud-Vest și de hotărîrea 
Iul de a-șl cuceri independenta șl 
este convins că eforturile acestuia 
vor duce Ia realizarea obiectivului 
urmărit, cu sprijinul necesar și activ 
al comunității internaționale".

AMMAN. — Reprezentantul spe
cial al secretarului general al O.N.U. 
în Orientul Apropiat, Gunnar Jar
ring, a sosit marți la Amman, în cea 
de a 12-a vizită pe care o face în 
capitala Iordaniei de la începutul 
misiunii sale.

LUPTE OREEE
A

IN

© Comandamentul americano-saigonez 
folosește „mijloace puternice" pen 
tru a face față situației

GENEVA. — Corespondentul Ager- 
pres, H. Liman, transmite: In zilele 
de 6 și 7 mai s-au desfășurat lucră
rile celei de a Vl-a sesiuni a Con
siliului Națiunilor Unite pentru Co
merț și 
sesiune 
română 
director 
terne.

După

Dezvoltare (UNCTAD). La 
a participat și o delegație 
condusă de Petre Tănăsie, 
în Ministerul Afacerilor Fx-

30 de mineri
izolați 
sub pămînt

alegerea noulu! președinte 
al Consiliului, în persoana lui Ja
roslav Kofidut, adjunct al ministru
lui afacerilor externe al Cehoslova
ciei, participanții au aprobat ordi
nea de zi a celei de a VH-a sesiuni 
a Consiliului, care va lua 
ție recomandările recentei 
țe de la New Delhi. Vor 
tate. de asemenea, diferite
printre care cele ale României cu 
privire Ia formarea de personal teh
nic și specializat în domeniul co
merțului șl la elaborarea unui pro-

în discu- 
conferln- 
fi discu- 
inițiatlve

gram de promovare a exporturilor 
și de dezvoltare a cooperării eco
nomice industriale șl tehnice.

Luînd cuvîntul în cadrul lucrări
lor sesiunii Consiliului, șeful dele
gației române, Petre Tănăsie, a sub
liniat actualitatea și urgența tradu
cerii în viață a rezoluției cu privire 
Ia formarea de cadre tehnice și spe
cializate, relevînd rolul acestor ca
dre în domeniul promovării comer
țului internațional. Vorbitorul a in
sistat asupra situației din țările în 
curs de dezvoltare, care suferă de 
o cronică lipsă de personal calificat 
șl a amintit sarcinile UNCTAD de 
a ajuta respectivele țări în acest 
domeniu do mare importanță.

In ședința de marți, România a 
fost aleasă membră a două comisii 
principale ale Consiliului: Comisia 
produselor de bază șl Comisia pen
tru produse manufacturate.

SAIGON. — In zorii dimineții de 
marți, detașamentele forțelor patrio
tice din Vietnamul de sud au reluat 
atacurile cu modiere și rachete a- 
supra Saigonului și a împrejurimilor 
sale — relatează agențiile de pre
să. Primele obuze - scrie cores
pondentul agenției France Presse — 
au căzut pe bulevardul Nguyen Hue, 
la numai 200 de metri de sediul ser
viciului de presă și informații al 
S.U.A., în plin centrul orașului. De 
asemenea, au fost bombardate car
tierul general al poliției din Cholon 
și baza militară de la Tan Son Nhut. 
In același timp, instalațiile de la 
Nha Be, situate la 10 km de Saigon, 
precum și cartierul general al unei 
brigăzi de parașutiști saigonezl 
locați în vecinătatea capitalei 
vietnameze au fost atacate cu 
fale de mitralieră și rachete.

In regiunile de nord, luptele 
lente se desfășoară 
Gio Linh, pe malul 
Instalațiile portuare 
deservesc baza de 
fost bombardate de 
F.N.E. cu obuze de
apropiere de această bază au avut 
loc lupte. Trupele americane ati su
ferit pierderi grele.

la sud-est 
rîului Qua Viet, 
americane care 

la Dang Ha au 
către artileria

130 mm, iar în

nord de Cholon, o unitate a F.N.E. 
s-a amplasat printre ruine. Dispu- 
nînd de importante provizii de mu
niții și mitraliere grele, patrioții au 
atacat în două rînduri marți după- 
amiază, obligînd infanteriștii ina
mici sa se replieze. In cea de-a treia 
zi a ofensivei F.N.E., transmite a- 
genția amintită, comandamentul a- 
mericano-saigonez a hotărît să fo
losească „mijloace puternice" pen
tru a face față situației.

Un post de poliție de la punctul 
Tran Van Chau continua și marți 
după-atniază să fie încercuit de ele
mente ale F.N.E. Lupte puternice au 
fost semnalate și în 
cartierului Cholon.

In rîndul populației 
înregistrați numeroși 
refugiați părăsesc 
diat de rachetele și elicopterele a- 
mericane.

★

— In marele cartier al 
Cholon se desfășoară 
între unități ale Frontu-

ACTUALITATEA PE GLOt
SAIGON.

Saigonului 
lupte grele 
lui Național de Eliberare și forțe 
americano-salgoneze. Elicopterele au
torităților militare saigoneze lansea
ză rachete, avioanele „Skyraiders" 
aruncă bombe asupra acestui car
tier „în întregime în flăcări", cum 
transmite agenția France Presse. In 
trei sectoare oe ta periferia Cholo- 
nulul, patrioții siid-vietnamezi re
zistau de marți dimineața asalturi
lor trupelor americano-saigoneze La

t/.olafi. 
conti- 
o ma
in ga-

tilllHHHHif

de la Bostonînscenarea ii!!’n».
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ti-
.r!p.hnBoston

NEW YORK. — Un șuvoi de 
apă ci izolat un grup de 30 de 
mineri intr-o mină din apro
pierea orașului Homins Falls 
(Virginia de vest). Ei au efec
tuat excavafii la o adincime 
de numai 30 de metri de 
suprafață, dar distanta de 
gura minei este de ceste 
kilometru.

Minerii blocafi mențin 
contact permanent cu cei 
la suprafață cu ajutorul tele
fonului. Pentru a putea reduce 
cantitatea de apă care-i încon
joară, în ajutorul lor au fost 
trimise mai multe pompe pu
ternice Legătura telefonică cu 
unul din grupuri a lost între
ruptă. Unități de salvare în
cearcă să pompeze aer în ga
leriile inundate pentru a pre
veni asfixierea celor 
Operațiunile de salvare 
nuă. Există speranfa că 
re parte a celor blocati 
terii vor ii salvați.

(Urmare din pag. î|

fle- 
ml- 
„vl-
pe-

de încorporare în armată șl la 
supunere în timpul serviciului 
îitar". In cazul că vor fi 
novați", ei slnt pasibili 
deapsă pînă la cinci ani 
și 10 090 dolari amendă.

Pentru prima oară în istoria S.U.A., 
guvernul american se află - în fața 
•unui refuz In masă al tinerilor de 
a satisface serviciul militar. Multi 
au preferat. să treacă granițele ță
rii pentru a nu fi trimiși în . Viet
nam Dar nu numai tinerii se îm
potrivesc; ei sînt sprijiniți șl de ve
chea generație — figura medicului 
Benjamin Spock a devenit simbolică 
tn acest sens, 
ricane numele 
cunoscut ca și 
S.U.A.

Sună straniu
deoarece atît Benjamin Spock cît și 
ceilalți patru militanți pacifiști, che
mați în fața tribunalului din Boston, 
au declarat întotdeauna deschis că 
vor lupta împotriva participării ti
neretului american la războiul ne
declarat, dus de S.U.A. în Vietnam. 
'Actuala activitate politică a lui Spock 
este o continuare logică a profe
siunii sale. „Oare pentru asta îngri
jim copiii, salvîndu-i de la moarte 
și cheltuim atîta energie pentru ca 
ajungînd la maturitate să-l trimitem 
să fie uciși în junglele vietnameze 
sau să-i transformăm în ucigași? 
Sîntem datori, a subliniat renuml-

găsiți 
de o 
închisoare

Pentru mamele ame- 
său este la fel de 
cel al președintelui

cuvîntul „complot",

IERUSALIM. — Ministrul israeiian al finanțelor, Piniias Sapir, a 
prezentat parlamentului un proiect de lege care prevede alocarea unei
sume suplimentare de 100 milioane 
aceasta, bugetul general al țării se 
israoliene.

lire pentru nevoile apărării, 
ridică la peste două miliarde

Cu 
lire

Accidente

Opiimism după noile grefe cardiace
NEW YORK. — James Cobb, că

ruia l-a fost grefată duminică inima 
unui tînăr de 15 ani la spitalul 
Saint Luke din Houston (Texas), pa
re să fi depășit faza critică, se a- 
rată într-un buletin medical publi
cat la o zi după operație. Din mo
tive de precauțiune, i-a fost aplicat 
un „plămîn artificial", deși se apre
ciază că ar fi putut respira singur. 
Noua inimă îi pulsează normal.

Pe de altă parte, starea sănătății 
lui Everett Claire Thomas, care a 
suferit o operație similară vineri, 
continuă să se amelioreze; el a pri-

ISTANBUL. — In urma prăbușirii 
unui autobuz în rîul Karasu, în 
proptere de localitatea Erzerum, 
dc persoane și-au pierdut viața, 
alte trei au fost grav rănite.

Intr-o știre transmisă din Izmir
anunță că 40 de persoane au fost 
rănite într-un alt accident de circu
lație. Un autobuz de călători s-a 
prăbușit intr-o prăpastie în apropie
rea orașului Izmir.

a-
39
iar

se
vizită a soției sale. 
William Kaiser,

Puternic incendiu
în portul Ensenada

mit o nouă 
privește pe
i-a fost grefat rinichiul tot la spita
lul Saint Luke, starea sănătății sale 
este apreciată ca satisfăcătoare, el 
putînd să fie transportat la serviciul 
de urologie dintr-un spital din apro
piere.

„Cosmos-220“

Cît 
căruia

MOSCOVA. — La 7 mai, în Uni
unea Sovietică a fost lansat sateli
tul artificial al Pămîntului „Cos- 
mos-220". La bordul satelitului sînt 
instalate aparate destinate continuă
rii explorării spațiului cosmic po
trivit programului anunțat de agen
ția TASS ța 16 martie 1962.

Cutremur la Bogota
BOGOTA. — Un puternic cutre

mur s-a produs marți la Bogota, ca
pitala Columbiei. Potrivit primelor 
informații, nu au existat victime. 
Este al treilea cutremur înregistrat 
la Bogota în decurs de numai 
an și jumătate, 
bienilor stăruie 
rului înregistrat 
care a devastat

un
In memoria colgm- 
ravaqiile cutremu- 

la 9 februarie 1967, 
regiunile din sudul

țării și a provocat moartea 
persoane.

a 100 de

Navigator temerarBUENOS AIRES. — Trei pe
troliere argentiniene au explo
dat luni în portul EnsePda, 
situat la 50 km sud de Buenos 
Aires. Explozia petrolierelor a 
declanșat un puternic incendiu. 
Potrivit datelor preliminare, in
cendiul a cauzat moartea a 10 
persoane, iar alte 26 au lost 
rănite. Pierderile provocate 
sînt evaluate la peste 10 mili
oane de dolari. Potrivit agen
ției France Presse, instalațiile 
portuare și o rafinărie a por
tului au fost distruse. Cele trei 
petroliere, avind un deplasa
ment între 10 000 și 12 000 de 
tone, aparțineau Companiei na
ționale petroliere argentiniene.

Incendiul provocat de explo
zia de la bordul petrolierului 
„Islas Orcadas" care staționa 
in port, încărcat cu 200 000 li
tri de combustibil, s-a extins 
și asupra altor două petrolie
re. Toate cele trei nave s-au 
scufundat.

MIAMI. — Navigatorul solitar 
Hugo Vihlen, care a părăsit în urmă 
cu 38 de zile coastele de nord-vest 
ale Africii la bordul unei ambarca
țiuni de numai 1,8 metri lungime în 
încercarea de a traversa Atlanticul, 
a străbătut pînă în prezent jumă
tate din distanta d<' 6 660 kilometri.

El speră să atingă plaja de 
în jurul datei de 14 iunie, 
iajul său solitar se va încheia i cu 
bine, Hugo Vihlen, în vîrstă de 16 
de ani, va fi primul dintre temera
rii navigatori care au traversat Atlan
ticul la bordul celei mai mici am
barcațiuni.

L A ÎNCHIDEREA
EDIȚIEI

la Mimul 
Dacă vo-

Întîlnire secretă pentru rezolvarea 

conflictului din Nigeria

R. D. GERMANA: Vedere 
panoramică a Berlinului, unde 
noile construcții ce se înaltă 
in ritm rapid iau locul goluri
lor rămase din timpul celui 
de-al doilea război mondial.

justiției, 
punerea 

„legalității" războiului 
Temîndu-se ca acest 
se transforme într-o

lului din Boston, misirul 
Ramsey Clark, a interzis 
în discuței a 
din Vietnam, 
proces să nu 
manifestație de condamnare a poli
ticii guvernamentale față de Viet
nam, tribunalul federal din Boston 
a respins cererile apărării.

Un grup numeros de profesori, 
juriști și medici americani au înmî- 
nat adjunctului ministrului de jus
tiție o petiție în care cer încetarea 
acțiunii judiciare de la Boston. Cel 

înscenarea de la Boston' umbrește peste 10000 de profesori si studențl 
tradiția, democratică a acestui oraș, 
unde cu 200 de ani în urmă a fost 
declanșată lupta poporului american 
pentru eliberarea de sub coroana 
britanică. Avocatul lui Spock a a- 
rătat că „deoarece S.U.A. desfășoa
ră un război ilegal împotriva Viet
namului, încâlcind prevederile Con
stituției americane, normele dreptu
lui Internațional și prevederile Car
tel O.N.U» guvernul nu are dreptul 
să dea în judecată pe cetățenii săi, 
care se pronunță împotriva acestui 
război". In cazul de fața, a subliniat 
el, dr. Benjamin Spock are tot drep
tul să ridice în fața tribunalului 
problema legalității războiului din 
Vietnam. El a cerut să fie admiși să 
depună mărturii șl cetățenii din 
alte țări, inclusiv din R. D. Viet
nam și din Vietnamul de sud. Intr-o 
declarație specială adresată tribuna-

fața tribunalului, să 
afirma cu fățărnicie

tul pediatru în 
încetăm a mal 
că inimile ne sîngerează pentru săr
manul popor vietnamez, în timp ce 
continuăm să bombardăm casele, 
podurile, plrjolim ogoarele, ucidem 
și schilodim copiii. Vietnamul nu a 
făcut nimic care să 
tă cruzime barbară", 
meni din întreaga 
acest război. Prin

justifice aceas- 
Milioane de oa- 
lume condamnă 
agresiunea

Vietnam, au declarat „acuzații", 
tele Unite și-au atras ura și 
prețul popoarelor.

din 
Sta- 
dis- S. U. A.

din universitățile americane, sem
natari ai petiției, menționează că 
vor continua -să folosească toate 
mijloacele pentru, a obține încetarea 
războiului din Vietnam. Alături do 
Spock și ceilalți patru „acuzați" se 
află organizațiile „împotrivire, în 
apărarea lui Spock", ..Comitetul na
țional de luptă pentru. o politică 
nucleară sănătoasă", „Studenții pen
tru o acțiune democratică* și odI- 
nia publică iubitoare de pace din 
întreaga lume.

înscenarea de la Boston urmărește 
să-i intimideze pe toți acei care se 
pronunță împotriva actualei politici 
americane în Asia de sud-est. Dar 
dacă guvernul de la Washington in
tenționează să-î țină după gratii pe 
toți oponenții agresiunii din Viet
nam care au deschis „cel de-al doi
lea front" împotriva războiului, el 
va fi nevoit să construiască mii de 
închisori noi.

„Marșul săracilor spre

LONDRA. Marti noaptea a a 
vut loc cea de-a doua înlilnire a 
reprezentanților guvernului federal 
nigerian și ai Biafrei în vederea gă
sirii unor modalități de începere a 
convorbirilor preliminare menite să 
pună capăt războiului civil care du
rează de 10 luni. Convorbirile s-au 
desfășurat Intr-uri loc secret, ca ur
mare a eforturilor Iul Arnold Smith, 
secretar general al Commonwealthu-

lui. Nu s-a dat publicității nici o 
declarație cu privire la cea de-a 
doua întîlnire și nu există nici nn 
indiciu dacă și unde 
reuni reprezentanții 
părți, anunță agențiile

se vor mai 
celor două 

de presă.

A

întrunire la cartierul
general suprem
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Washington"

WASHINGTON. — „Marșul -săra
cilor spre Washington" inițiat de 
„Conferința doqducerii creștine din 
sud', sub conducerea pastorului Ralph 
Abernathy, succesorul lui Martin 
Luther King, care a pornit sîmbătă 
din orașul Meipphis, ia proporții. 
Spre capitala federală americană a 
plecat o nouă coloană a negrilor din 

orașul Edwards (Mississippi) care a 
ajuns în localitatea Selma (Alabama). 
„Caravana sudului" se va îndrepta

ia proporții al S. H. A. P. E.
spre Montgomery, urraind să ajun
gă la Washington Ia 19 mai.

„Trebuie să obținem de la auto
rități lichidarea sărăciei, nedreptății 
și șomajului, pentru aceasta ne în
dreptăm spre Washington", a decla
rat liderul „Conferinței conducerii 
creștine din sud*, Abernathy. Se aș
teaptă ca din Chicago, Boston, San 
Francisco, Denver și alte orașe a- 
mericane să se formeze noi grupuri 
ale săracilor care vor pleca spre 
Washington.

ALGER. — La Alger a fost ares
tat Amar Mellah, unul din principa
lii organizatori și autori ai recen
tului atentat împotriva președintelui 
Houari Boumedienne, relatează a- 
genția France Presse, citind surse 
oficiale algeriene. Autoritățile alge
riene au confirmat că cea mai mare 
parte a participanților la complot au 
fost arestați în prima zi a lunii mai.

BRUXELLES. — La sediul din 
Casteau al cartierului general su
prem al forțelor aliate din Europa 
(S.H.A.P.E.) peste 400 de generali și 
amirali ai țărilor membre ale 
N.A.T.O., s-au întrunit într-o confe
rință de trei zile, sub președinția 
generalului Lyman Lemnitzer, co
mandantul suprem al forțelor aliate 
din Europa. După cum a declarat 
purtătorul de cuvînt al A.H.A.P.E., 
vor fi dezbătute „chestiuni militare 
interesind comandamentul aliat din 
Europa".
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