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Expunerea
tovarășului Mihai <*ere

filiala O.N.T. din Petro- 
s-au pus în vînzare bi-

Ma- 
Eforie 

mai 
iunie.

a eforturilor 
socialist le 

îmbunătățirea

LUCRĂRILOR SESIUNII
MARII ADUNARI NAȚIONALE

Miercuri dimineața s-au des
chis lucrările sesiunii a X-a 
a celei de-a V-a legislaturi a 
Marii Adunări Naționale.

In actuala sesiune, depută
ții forului suprem sini che
mați să dezbată probleme de 
o deosebită importanță pentru 
perfecționarea în conlinuare a 
activității unor sectoare ale 
vieții economice, sociale și 
culturale a țării.

Parte componentă a ansam
blului de măsuri elaborate de 
Congresul al IX-lea al P.C.R. 
și Conferința Națională a 
partidului, proiectele de legi 
prevăzute a fi supuse dezba
terii Marii Adunări Naționale 
au constituit In prealabil o- 
biectul unei largi consultări a 
maselor. Zeci de mii de cetă
țeni au făcut propuneri, su
gestii și observații care au 
contribuit la îmbunătățirea 
proiectelor de legi.

La lucrările sesiunii iau 
parte, alături de deputați, nu
meroși invitați — activiști de 
partid și de stat, conducători 
ai institui iilor centrale și or
ganizațiilor obștești, personali
tăți ale vieții economice, ști
ințifice și culturale.

Asistă șefi ai misiunilor di
plomatice acreditați în țara 
noastră. Sînt prezenți de ase
menea ziariști români și cores
pondenți al presei străine Ia 
București.

Ora 10. Deputății și invita
ții întîmpină cu puternice și 
îndelungi aplauze pe conducă
torii partidului și stalului.

In loja din dreapta iau loa 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Ion Gheorghe Maurer, Gheor- 
ghe Apostol, Emil Bodnaraș, 
Chivu Stoica, Paul Niculescu- 
Mizil, Virgil Trolin, llie Ver- 
deț, Maxim Berghianu, Florian 
Dănălache, Constantin Drăgan, 
Janos Fazekaș, Gheorghe Ră- 
dulescu, Leonte Răutu, Vasile 
Vllcu.

In loja din stingă se află 
membrii Consiliului de Stat.

Lucrările sesiunii au
deschise de tovarășul Ștefan 
Voilec, președintele Marii A- 
dunări Naționale.

Deputății au adoptat 
nimilate următoarea 
de zi :

1. Proiectul de lege
dezvoltarea construcției 
locuințe, vînzarea de locuințe 
din fondul de stat către popu
lație și construirea de case 
proprietate personală de odih
nă sau turism.

2. Proiectul de lege privind 
administrarea fondului locativ 
și reglementarea raporturilor 
dintre proprietari și chiriași.

3. Proiectul de lege privind 
invățămîntul în Republica So
cialistă România.

4. Proiectul de lege cu pri
vire la apărarea, conservarea 
și folosirea terenurilor agricole.

5. Proiectul de lege privind 
organizarea cooperației mește
șugărești.

6. Proiectul de lege privind
exercitarea meseriilor de că
tre meșteșugari în ateliere
proprii.

7. Proiectul Codului penal.
8. Proiectele de legi pentru

aprobarea decretelor cu putere 
de lege emise de Consiliul de 
Stat de la ultima sesiune a 
Marii Adunări Naționale.

Ț inîndu-se seama, 
tura strinsă dintre 
de legi Înscrise la 
1 și 2 ale ordinii de 
Marii

re
de
?i
$i

dent în istoria țării, schimbi nd în
fățișarea majorității orașelor, făcînd 
să apară noi și numeroase cartiere 
moderne și'chiar orașe întregi. Noile 
locuințe totalizează, numai în peri
oada 1957—1967, circa 380 000 de 
apartamente realizate din fondurile 
statului, ale organizațiilor coopera
tiste și din credite acordate de stat, 
cărora Ii se adaugă peste 102 000 
de locuințe construite de populația 
de la orașe. Practic, aproximativ un 
sfert din populația urbană a tării 
trăiește azi în case noi. Mai mult de 
95 la sută din fondul locativ actual 
de la orașe, aflat în patrimoniul sta
tului, este format din clădiri con
struite din materiale durabile, o ma
re parte dintre acestea avînd un 
qrad ridicat de confort.

Progresele realizate de tara noas
tră în domeniul construcției de lo
cuințe sînt remarcate și pe plan in
ternational. Publicațiile O.N.U. în
scriu România pe un loc de frunte 
în Europa în ce privește ritmul con
strucțiilor de locuințe și numărul 
de apartamente construite la 1 000 
de locuitori. In același timp, vizita
torii străini fac aprecieri
la adresa efortului constructiv 
care 
levă 
care 
neral
prinsul patriei.

Cu toate aceste realizări, 
tătile create de situația 
din trecut, creșterea populației, ce
rințele sporite ale oamenilor mun
cii, ca urmare a ridicării nivelului 
lor de trai, determină ca problema 
locuințelor să formeze în continuare 
o preocupare importantă în 
tarea de ansamblu a tării 
Atentia deosebită pe care 
o acordă acestei probleme 
flectat și în faptul că ea a
piu dezbătută de plenara Comitetu
lui Central al Partidului din octom
brie anul trecut. Cu acest prilej s-a 
stabilit 
rientate 
cipale : 
locuințe 
rea și sprijinirea populației în con
struirea de locuințe proprietate per
sonală; îmbunătățirea activității în 
domeniul întreținerii și administră
rii fondului locativ.

Potrivit practicii democratice în
rădăcinate în viata politică a tării 
noastre, ca toate măsurile importan
te preconizate de partid și guvern 
să fie supuse dezbaterii publice, și 
prevederile hotărîrii plenarei au con
stituit obiectul unei largi consultări 
a maselor. In scrisori adresate con
ducerii partidului și statului, în pre
să.' la radio și televiziune, zeci de 
mii de cetățeni au făcut propuneri 
observații și sugestii, oqlindind o 
înaltă conștiință politică 
nească, un spirit 
voltat. Proiectele
vi Ie prezint din 
siliului de Miniștri 
șurile stabilite de 
late și îmbunătățite pe baza propu
nerilor făcute de populație.

Statul va aloca și în viitor impor-

fost

In una- 
ordine

pentru 
de

Su punem spre dezbatere și ap co- 
bare Marii Adunări Naționale proiec
tele de lege cu privire la dezvolta
rea construcției de locuințe și vîn- 
zare de locuințe din fondul de stat 
către populație, precum și cu pri
vire Ia îmbunătățirea întreținerii și 
administrării fondului locativ și noul 
roqim al chiriilor.

Pe baza liniilor directoare trasate 
de Congresul al IX-lea și a măsu
rilor hotărîte de Conferința Națio
nală, partidul desfășoară în prezent 
o intensă activitate pentru perfec
ționarea tuturor domeniilor vieții 
social-economice din țara noastră. 
Proiectele de lege pe care vi le în
fățișăm se încadrează pe linia a- 
celorași preocupări și sînt menite 
să constituie instrumente prețioase 
în dezvoltarea și buna întreținere a 
fondului locativ.

Este cunoscută însemnătatea pe ca
re o are pentru existența și pros
peritatea individului, ca și a socie
tății în ansamblul ei, îmbunătățirea 
condițiilor de locuit, locuința Influ- 
ențînd asupra dezvoltării fizice și 
spirituale a omului, asupra sănătă
ții și capacității sale de muncă, 
prezentînd totodată un factor 
prim ordin pentru întemeierea 
consolidarea familiei. Partidul
statul nostru au manifestat și ma
nifestă o grijă sporită pentru con
struirea de locuințe, în vederea ri
dicării sistematice a nivelului de 
trai al poporului — țelul fundamen
tal al întregii lor activități.

Orînduirea noastră a moștenit de 
la regimul burgHezo-moșieresc o si
tuație extrem de qrea în domeniul 
locuințelor. Fondul locativ pxistent 
Ia orașe în 1948 era foarte redus 
ca suprafață și format în mare mă
sură din case construite din mate
riale de calitate inferioară, cu un 
grad avansat de uzură și o slabă 
dotare tehnico-edilitară. Pentru a ne 
forma o imagine asupra condițiilor 
din trecut în acest domeniu, este 
ilustrativ faptul că în însăși capitala 
țării circa 53 la sută din imobile nu 
aveau, în urmă cu două decenii, lu
mină electrică. Lipsa de locuințe, 
starea nesatisfăcătoare a fondului 
locativ au fost și mai mult agravate 
prin distrugerile si avariile provo
cate de război, serios resimțite în 
numeroase localități. între oare Bu
curești lași, Galati, Ploiești ș. a. La 
toate acestea s-a adăugat crește
rea rapidă a populației urbane în 
procesul industrializării ceea ce a 
făcut ca problema locuințelor să 
devină și mai acută. Populația ora
șelor a sporit între anii 1948—1967 
cu peste 70 
el în totalul 
iuns la circa

Dezvoltarea
susținut a economiei naționale pe te
melia industrializării, sporirea veni
tului național au dat posibilitate 
partidului și statului să înfăptuiască 
an de an un 
construcții de 
turale, precum 
gospodărești.

Construcția de locuințe a atins în 
ultimii ani o amploare fără prece-

la sută, iar ponderea 
nopulatiei tării a » 
33 la sută.
rontimiă și în ritm

volum crescînd de 
locuințe și social-cul- 
și de acțiuni edilitar

Doriți o excursie 
in străinătate ?

La 
șeni, 
le te pentru excursii peste ho
tare, respectiv in R.D. Germa
nă, Polonia, Ungaria, Bulgaria, 
U.R.S.S. și Cehoslovacia pen
tru trimestrele III și IV a.c.

De asemenea, tot prin O.N.T. 
puteți procura bilete de con
cediu pentru litoral (hotel și 
restaurant) la stațiunile 
maia, Eforie Nord și 
Sud, pentru seriile 15 
31 mai și 26 mai — 15

• 91 de ani de la proclamarea in
dependenței de stat a României

• A 23-a aniversare a victoriei 
asupra Germaniei hitleriste

Ziua de 9 mai reunește aniver
sarea a două dintre cele mai înăl
țătoare evenimente din zbuciumata 
istorie a poporului nostru: împlini
rea a 91 de ani de la proclamarea 
independenței de stat a României și 
cea de a 23-a aniversare a victoriei 
asupra fascismului german.

Proclamarea la 9 mai 1877 a in
dependenței de stat reprezintă un 
moment crucial în îndelungata luptă 
a poporului nostru pentru libertate 
națională și socială. Acest act me
morabil, care va rămine în conștiin
ța națiunii ca o măreață înfăptuire 
a împlinit țelul nobil al doboriril 
dominației otomane, pentru care 
și-au vărsat sîngele de-a lungul se
colelor nenumărați fii al poporului 
nostru. Voința poporului de a trăi 
liber, stăpîn pe destinele sale șl-a 
qăsit un puternic ecou în luptele 
purtate sub conducerea lui M’rrea 
cel Bătrin. Iancu de Hunedoara, Vlad 
Țepeș. Stefan cel Mare. Ion Vodă 
cel Cumplit, Mihai Viteazul și a 
altor voievozi vestiți care au în
scris pagini de glorie în Istoria pa
triei. Unirea în 1859 a celor două 
principate 
mânească 
moderne, 
de luptă
nală. Progresul multilateral al țării 
impunea însă înlăturarea suzerani
tății otomane și a protecției puteri
lor europene, trebuia cucerit dreptul 
statului român de a-șl desfășura în
treaga activitate internă si interna
țională în mod de sine stătător. A- 
cesfor aspirații, care înflăcărau qîn- 
dlrea și activitatea celor mai larqi 
categorii sociale. Ie-a dat răspuns 
actul istoric al cuceririi indepen
denței României.

„Sintem independenți, sintem na
țiune de sine stătătoare" — a pro
clamat la 9 mai 1877 marele om de 
stat șl patriot înflăcărat Mihail Ko- 
gălniceanu. In împrejurările favora
bile create prin izbucnirea în pri
măvara anului

s-a aruncat a- 
otoinani. Trece? 
asupra redute- 
bătăliile de la

pozitive 
pe 

îl depune poporul roman, re? 
procesul de modernizare prin 
trec orașele noastre și 
așezările omenești de

în ge- 
pe cu-

dificul- 
moștenită

dezvol- 
noastre. 
partidul 
s-a re- 

fost am-

un ansamblu de măsuri o- 
în următoarele direcții prin- 
dezvoltarea construcției de 
proprietate de stat; atraqe-

tante mijloace materiale și financia
re pentru dezvoltarea construcției 
de locuințe și modernizarea rețelei 
tehnico-edilitare a orașelor, deținînd 
în continuare partea principală a 
fondului locativ din mediul urban. 
Numai în perioada 1968—1970, con
form planului cincinal, urmează să 
se construiască circa 183 000 de a- 
partamente care vor fi puse la dis
poziția oamenilor muncii. Volumul 
mare de locuințe ce se realizează 
din fondurile centralizate constituie 
o expresie elocventă 
pe care statul nostru 
face an do an pentru 
condițiilor de locuit.

O trăsătură caracteristică a pro
iectului de lege constă în faptul că, 
alături de resursele centralizate ale 
statului, stimulează mobilizarea fon
durilor de care dispun organizațiile 
economice, întreprinderile de stat, 
organizațiile cooperatiste și obștești. 
Acestea vor avea posibilitatea să 
construiască din fonduri proprii ca
se de locuit, pe care să le închirie
ze angajatilor, respectiv membrilor 
lor. Pentru a spori Interesul sala- 
riaților de a muncii vreme cît mal 
îndelungată în una și aceeași între
prindere, s-a stabilit ca în cazul u- 
nor locuințe repartizate din fondul 
locativ proprietate de stat, contrac
tul de închiriere să constituie acce
soriu al contractului de muncă. Pre
vederea se referă la salariații care 
primesc locuințe construite din fon
durile întreprinderilor, precum șl la 
cei cărora 11 se atribuie locuințe re
partizate prin planul de stat marilor 
unități economice noi.

Proiectul de lege, a arătat în con
tinuare vorbitorul, tratează sub mul
tiplele lor aspecte problemele pri
vind dezvoltarea construcției de lo
cuințe proprietate personală și cum
părarea de locuințe din fondul de 
stat de către populație. După cum 
s-a arătat la plenara Comitetului 
Central, subaprecierea rolului locu
ințelor proprietate personală, insu
ficienta preocupare pentru atragerea 
și sprijinirea populației la construi
rea de case din fonduri proprii au 
constituit un factor de frînare în dez
voltarea fondului locativ. Or, precum

oglindind 
și cetătp- 

gospodărosc dez- 
de lege pe care 
însărcinarea Con- 
concretizează mă- 
plenară, comple-

se știe, nivelul de trai al populației 

tării 
de 
meni 
sînt 
face 
cetățeni să aibă posibilitatea de a-șl 
clădi locuințe. Astfel, în timp ce la 
1 aprilie 1967 erau depuse în acest 
sens circa 8 500 de cereri, la 1 a- 
prilie 1968 numărul cererilor era de 
peste 24 500.

De la aceste realități s-a pornit 
la întocmirea proiectului de lege, 
stabilindu-se, pentru cel ce-și con
struiesc locuințe proprietate perso
nală, un șir de stimulente și înles
niri. Statul va acorda credite în con
diții deosebit de avantajoase în 
privește volumul lor, termenele

noastre, mijloacele materiale 
care dispun numeroși 

ai muncii au crescut 
în continuă creștere, ceea 
ca un număr tot mai mare

ruso-turc. România a rupt legăturile 
cu Poarta șl a Intrat în război, ca 
aliată a Rusiei, pentru a pecetlui 
cu prețul sîngelui cucerirea suvera
nității de stat. Hotărîrea de luptă 
pentru independența patriei ce în
suflețea masele populare și-a qăsit 
o puternică mărturie în vitejia ca 
care armata română 
supra cotropitorilor 
rea Dunării, asaltul 
lor de la Grlvița,
Plevna, Rahova, Smirdan. Vidin și 
celelalte localități, aureolează iaple? 
Ie de arme, eroismul fără seamăn 
al dorobanților noștri. Ducînd greul 
războiului, masele sătești și orășe
nești au dovedit o înalta conștiință 
patriotică, devotament și spirit de 
sacrificiu în lupta pentru libertatea 
și propășirea patriei.

Cucerirea independenței a consti
tuit o importantă verigă în procesul 
de făurire a statului unitar român, 
încheiat in 1918.

Făurit sub hegemonia burgheziei, 
actul independentei a purtat ampren
ta orînduirii sociale din acea vre
me, ceea ce a permis, în perioada 
următoare, pătrunderea din ce în 
ce mai accentuată a capitalului stră
in. Aceasta a avut drent urmare f-î- 
narea dezvoltării economice a ’arii 
și transformarea el într-o sursă de 
materii primo ieftine șt o piață de 
desfacere pec’ru monopolurile stră
ine.

Misiunea de a duce pină la victo
ria deplină lupta pentru cucerirea 
independentei .și suveranității națio
nale a revenit clasei muncitoa 
forța cea mai înaintată a societății», 
partidului ei comunist sub 
steag glorios poporul și-a doi. n <t 
dreptul de a fl cu adevărat stă^ n 
pe destinele sale și de a făuri no a 
orîndtiire socialistă.

împreună cu aniversarea procla
mării independenței, sărbătorim as
tăzi împlinirea a 23 de ani de Ia

1877 a războiului

de cultură din Petroșeni se

TIBERIU KARPATIAN

niina Dîlja 
greutăți la 

depozitarea

Se înalță 
rile noului 
din Vulcan.

La 
mari

— Moldova și Țara Ro- 
— a pus bazele României 
deschizînd o nouă etapă 
pentru emancipare națio-

10 pârcrc,

face ca generațiile care ne 
că s-au născut în blocul

„grav" la mijloc. Ceva ce 
vorba de un fel de poezie, 
care le plămădim cu mll-

(Conlinuare în pag. a 3-a)

I

Mecanizări 
în depozitul 
de lemne

se întîmpină 
descărcarea 
materialului 

lemnos. Conducerea minei, 
preocupată de mecanizarea 
operațiunilor în depozitul de 
lemne, preconizează introdu
cerea unor metode de descăr
care, specifice întreprinderilor 
forestiere. Astfel, Ia descăr
carea din vagoane a lem
nului se vor utiliza trolii ma
nuale ceea ce va reduce atît 
efortul fizic cît șl timpul de 
descărcare. După această ope
rațiune, cu ajutorul unui mic 
funicular lemnul de mină 
fi depozitat direct în stivă.

Dialog cotidian.
— Știți că m-am mutat in casă nouă (
— Mult noroc și să-ți funcționeze liftul.
— Azi mai am de bătut cuiele In perete peii- 

ru tablouri așa că pe miine te invit să ciocnim
un pahar, după datină.

Dar unde ai primit apartament ?
In cartierul X, blocul Ale.
???

Expresia din urmă merită o clipă de reilecție.
Pe planșele arhitecților și proieclanților se 

nasc cartiere, microraioane, străzi, blocuri, apar
tamente. Arbitrar, proiectele se identiiică cu un 
sistem de numărătoare la îndemina oricui. De la 
unu la... cine știe cit. Pe parcursul genezei, ne

jurnal 
oîtmdiai

vinovatele numere de pe hirtiu de calc se trans
formă în limbajul curent cotidian și ială-1 pe 
amicul din copilărie mutîndu-se in blocul B5Fe... 
După ritmul de construcții din Valea Jiului se 
prea poale ca în anii viitori să epuizăm tot al
fabetul și să introducem, pe aici-pe colo, cite o 
expresie algebrică.

Este oare handicapată fantezia în fața acestui 
mic amănunt, care 
urmează să spună 
G3La/l2 ?

In spatele Casei
înalță spre ceruri, cu cele zece etaje, adevărate 
perle ale orașului sub aspect urbanistic. Stimați 
„botezători" ai noilor cartiere citiți împreună 
cu cele de mai sus și o umilă părere. Blocurile 
în cauză să poarte numele cile unui pisc din 
munții falnici ai Paringului și Retezatului. Ce 
ziceți ?

Asta nu cu să (recern de la algebră la geogra
fie. Nu I E ceva mai 
merge la inimă. Este 
de poezia zilelor pe 
nile noastre.

I
1

I

I
I
I
I
I
!
I
I
I
I

/’Continuare in pag. a 2-a i

de legă- 
proiectele 

punctele 
zi, Biroul

Adunări Naționale a 
propus să se prezinte o sin-

(Continuare In pag. a 2-a)

VREMEA

PENTRU URMĂTOARELE 24 
DE ORE:

Vremea se menține frumoa
să, cu cerul mai mult senin. 
Vînt slab din sectorul suditj.

Aniversarea eliberării Cehoslovaciei

BRATISLAVA
I

- în prezent 
perspectivă

Azi, la ora 8„ mercurul ter- 
niometrului a indicat tempera
tura de plus 9 grade la Petro
șeni și plus 11 grade La Pa
ring. (Minima din cursul nop
ții a oscilat între plus 5 grade 
și plus 6 grade).

Maxima de ieri, în aer, a 
fost de plus 22 grade (Petro- 
șeni) și plus 13 grade (Paring).

senine de primă- 
frumusețe, ca un 
de mina unui pic- 
strălucitor al noi- 

presărat pe fondul

stalații.
Din turnul puțului cu schip de la Anlnoasa, mecanicul Nicolae Burlec asigură funcționarea întregii in- 

Foto: V. RĂDOI

înălțimea Monumentului 
Eroilor de la „Slavin'', Bratislava își 
etalează în zilele 
vară întreaga ei 
covor viu colorat 
tor iscusit. Albul 
lor blocuri este
verde intens al parcurilor și grădi
nilor străbătut de firul albastru 
Dunării și străjuit de coșurile între
prinderilor industriale ce au împre
surat orașul ca o. salbă.

Așa arată astăzi capitala Slova
ciei, orașul de pe Dunăre, străvechi 
centru cultural și comercial, cu bo
gate tradiții revoluționare. Apariția 
BraHslavei ca oraș datează încă din 
timpul Imperiului roman, cind. în 
jurul Bradului începe să se contu
reze o așezare. Cu timpul, ea se 
dezvoltă tot mai mult, favorizată de 
situarea într-un punct de convergen
ță a celor mai importante drumuri 
comerciale din Europa. La sfîrșitul

celui de-al doilea război mondial, 
Bratislava avea 160 000 locuitori.

Dar adevărata dezvoltare multila
terală, orașul o cunoaște abia în anii 
puterii populare, după 9 mai 1945, 
Ziua eliberării Cehoslovaciei de sub 
jugul fascist. In cei 23 de ani de la 
eliberare, Bratislava s-a transformat 

al într-un puternic centru politic, eco
nomic și cultural al R.S. Cehoslova
ce, într-un oraș socialist în plină 
dezvoltare. Pe harta orașului au a- 
părut numeroase cartiere noi de lo
cuințe, întreprinderi industriale mo
derne, o vastă rețea de instituții 
culturale și comerciale, plasate pe 
întreg teritoriul urbei.

Bratislava are astăzi o populație 
de aproape 290 000 de locuitori și o 
suprafață 
du-se din 
locul al 
Praga și 
vorbire pe oare am avut-o la sediul

de peste 190 kmp, situîn- 
acest punct de vedere pe 
treilea ca mărime, după 

Brno. Intr-o recentă con-

Comitetului național al orașului, ar- 
hitectul-șef al Bnatislavei, ing. Dușan 
Kedro, ne spunea că, în pofida ve
chimii sale, capitala Slovaciei este 
unul din cele mai tinere orașe ce
hoslovace. Media de vîrsta est.? 31,5 
ani.

Bratislava joacă un rol important 
în procesul industrializării Slova
ciei. In ultimii ani, aici s-a dezvoU 
tat o puternică industrie chimică. 
Giganticul combinat „Slovnaft", uzi
nele chimice „Gh. Dimitrov", „Ma- 
tadov", „Gumon* și multe alte zeci 
de întreprinderi cu profil chimic au 
contribuit la crearea unul puternfd 
potențial al acestei moderne ramuri 
industriale. Pe bună dreptate se 
consideră că Bratislava este „capi
tala chimiei cehoslovace", titlu pa

E. 1ONESCU
Corespondentul Agerpres ia Pragai

(Continuare In pag a 4-a) (
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rambursare, dobînda, precum și ga
ranție ceruta. Modul în care este 
stabilita ordinea do prioritate la cre
ditare îmbină interesele generale cu 
rele personale. La o vechime egală 
a avansului depus la C.E.C., vor 
primi credite în primul rînd spe
cialiștii transferați în interes de ser
viciu din alto localități, cei ce au 
familii cu multi copii și condiții 
grele de locuit, cei ce depun un a- 
vans mai mare și cei caro aduc o 
contribuție deosebită în producție 
sau au vechime maro în întreprin
dere. La obținerea creditului vor 
avea prioritate absolută fată de ori
care alti solicitant locatarii evacuați 
pentru demolări. In ansamblul de 
stimulente do care vor beneficia ce
tățenii dornici să-și construiască o 
locuință proprietate personală, vor
bitorul a amintit : atribuirea de te
renuri proprietate de stat în folosin
ță vpșnică contra unei taxe anuale, 
asigurarea de materiale dc construc
ții, întocmirea proiectelor și execu
tarea lucrărilor, scutirea de impozit 
po clădiri pe timp de 10 ani, ex
ceptarea de Ia regimul de normare 
și repartizare a sr.atiulnl locativ și 
altele.

Pentru a le da posibilitate și sa- 
fariaților din mediul rural — în spe
cial cadrelor didactice, medicilor, 
specialiștilor din stațiunile do ma
șini și tractoare, întreprinderile a- 
gricole de stat și cooperativele a- 
gricole de producție — să-și asigu
re ronditii mal bune do locuit, s-a 
stabilit ca șl el să beneficieze de 
toate aceste avantaje în razul cînd 
doresc să construiască a locuință 
proprie în comuna în care muncesc.

Proiectul de lege reglementează 
modul în care cetățenii pot dobîndl, 
prin cumpărare, locuințe din fondul 
de stat, în orașe sau la sate. Vor 
putea fl vtndute populației case cu 
un singur apartament sau cu un 
număr redus de apartamente, pre
cum și locuințe din clădiri în care 
există și apartamente proprietate per
sonală — prioritatea la cumpărarea 
arestor locuințe avînd-o cei ce le 
dotin cu chirie. Si în cazul cumpără
rii do locuințe din fondul do stat, 
se ’ or acorda credite în condiții a- 
somănătoaro celor stabilite pentru 
ronstruirea do loeninfo proprietate 
personală.

Potrivit concepției mm călăuzește 
dezvoltarea orînduirii noastre și care 
exclude orice posibilitate și orice 
formă de exploatare n omului de 
către om. proiectul do lege — în 
spiritul Constituției tării — interzi
ce construirea sau cumpărarea de 
locuințe de către persoane particu
lare în scopul revînzărli sau al în
chirierii. Tn același sens s-a stabilit 
că proprietatea personală este limi
tată la o singură locuință.

Pe lîngă această locuință, este 
prevăzută posibilitatea construirii 
unei case de odihnă proprietate per
sonală Ia munte sau la mare, ceea 
ce asigură pe de o parte condiții 
mai bune de odihnă pentru cei în 
cauză, iar pe de altă parte dezvol
tarea bazei materiale a stațiunilor 
balneo-climaterice.

Din legea ce va fi adoptată de 
Marea Adunare Națională, decurg 
sarcini importante pentru unele or
gane centrale de stat, precum șl 
pentru toate organele locale ale pu
torii și administrației de stat. Ele 
au datoria de a veghea cu strictele 
la respectarea legii, de a rezolva 
operativ șl cu spirit de răspundere 
solicitările cetățenilor, de a sprijini 
eu toate forțele proiectarea și exe-

entarea construcțiilor în termenele 
stabilite și de calitate corespunză
toare. In prezent, există în această 
privință neajunsuri, cum ar fl pre
lungirea perioadelor de soluționare 
a unor cereri înaintate de cetățeni, 
tărăgănări în stabilirea amplasamen
telor noilor construcții, în definiti
varea proiectelor și aprovizionarea 
șantierelor cu cele necesare. Lasă 
de dorit, într-o serie de cazuri, și 
calitatea materialelor sau a execu
ției lucrărilor. Consiliile populare, 
principal factor în proiectarea, con
tractarea și executarea locuințelor, 
vor trebui să ia măsuri eficiente 
pentru înlăturarea acestor neajun
suri. In mod deosebit este necesar 
să se asigure dezvoltarea produc
ției dc materiale do construcții și 
îmbunătățirea aprovizionării pieței cu 
asemenea materiale în cantități su
ficiente. într-un sortiment variat și 
de bună calitate.

Fondul locativ, a spus în conti
nuare tovarășul Mihai Gere, repre
zintă o parte importantă a avuției 
naționale din care-și trage izvorul, 
în ultimă instanță, prosperitatea po
porului, bunăstarea lui materială și 
spirituală. Dezvoltarea continuă a 
construcției de locuințe în tara noas
tră situează tot mai mult în centrul 
atenției preocuparea pentru adminis
trarea cu înalt simt gospodăresc a 
fondului locativ existent, ca și a 
celui pe care îl vom crea.

Examinarea situației în acest do
meniu a pus în lumină faptul că în 
prezent nivelul chiriilor și criteriile 
de stabilire a lor nu sînt de natură 
să contribuie la o întreținere satis
făcătoare a locuințelor. Legea chi
riilor în vigoare datează din 1953. 
In condițiile de atunci, la un sa
lariu mediu de 447 lei. chiria avea o 
pondere de circa 11 la sută. Creș
terea succesivă a salariilor și men
ținerea la același nivel a chiriilor 
au făcut ca această pondere să sca
dă treptat; anul trecut, cînd salariul 
mediu a fost de 1 244 de lei. chiria 
a reprezentat numai 4.7 la sută. Ni
velul scăzut al chiriilor a obligat 
statul să acopere do la buget o parte 
însemnată din cheltuielile necesare 
întreținerii fondului locativ. Suma 
cheltuită peste încasări s-a ridicat 
numai în perioada 1960—1967 la a- 
proximativ 3,5 miliarde de lei. Men
ținerea unei asemenea situații ar li
mita posibilitățile statului de a în
făptui o serie de acțiuni economice 
sau social-culturale de Interes na
tional, Inclusiv cele do sporire șl 
bună întreținere a fondului de locu
ințe. După unele calcule, numai în 
ultimii 8 ani, din sumele cheltuite 
do stat peste încasări s-ar fi putut 
construi aproape 60 000 de aparta
mente.

La stabilirea cuantumului chiriilor 
în actualul proiect de lege, princi
piul călăuzitor este acela ca încasă
rile să acopere cheltuielile legate de 
întreținerea, administrarea șl amor
tizarea fondului locativ. Este limpe
de că numai astfel pot fi asigurate 
mijloacele financiare necesare pen
tru menținerea în Condiții de bună 
funcționalitate a locuințelor șî pen- 
tru construirea unor locuințe noi în 
locul celor ce Ies din folosință în 
urma uzurii. Potrivit unor calcule 
estimative, noile chirii vot deține 
o pondere de 8,6 la sută în salariul 
mediu actual. Trebuie să menționăm 
însă că în timp ce sporul de chirie 
plătit de populație va însuma în 
1970 aproape 650 milioane de lei, 
prin creșterea generală a salariilor 
populația va beneficia în același an 
de venituri suplimentare totalizînd 
aproape 11,3 miliarde de lei, urmînd

a fi realizată sarcina trasată de Con
gresul al lX-lea al partidului privind 
creșterea salariului real în acest 
cincinal cu aproximativ 25 la sută.

In expunere se subliniază că deși 
măsurile propuse implică o majo
rare a chiriilor, ele au fost primite 
cu înțelegere de populație, care a 
dovedit și cu acest prilej o conști
ință ridicată, deplină încredere In 
politica partidului, dedicată în în
tregime intereselor poporului. încă 
în perioada dezbaterii publice a ho- 
tărîrii plenarei Comitetului Central 
al partidului, oamenii muncii an a- 
preciat că în raport cu eforturile 
depuse do stat pentru construcția 
de locuințe, chiria actuală este de
rizorie.

La fixarea chiriilor s-a avut în 
vedere diferențierea lor, în funcție 
de vonilurile locatarilor. Tinînd sea
ma de propunerile cetățenilor, în loc 
de trei categorii de tarife de bază, 
cît s-a prevăzut initial, au fost sta
bilite cinci categorii ceea ce va 
permite ca un număr sporit de sa- 
lariati să beneficieze de tarife redu
se. Potrivit calculelor făcute, rezultă 
că din totalul chiriașilor care locu
iesc în case proprietate de stat, circa 
45 la sută urmează să plătească chi
rii la tarife mai mici decît prevă
zute în propunerile care au fost 
supuse discuției publice. Persoanelor 
incapabile, de muncă din cauza bă- 
trîneții sau a bolii și lipsite de mij
loace materialo, precum și studenți
lor fără alte venituri decit cele prove
nite din bursă, care locuiesc singuri, li 
se va calcula chiria la tariful de 
bază prevăzut pentru cel mai mic 
salariu sau pensie. Pentru a ven! 
în sprijinul celor cu salarii mai mid 
de 1 500 lei se prevede ca, pînă la 
aplicarea noilor majorări de salarii, 
acestora să li se acorde o indemni
zație care să compenseze — total 
sau în parte — sporul ce rezultă din 
noua așezare a chiriilor.

Un fapt care s-a impus în mod 
deosebit atenției a fost diferențierea 
chiriilor în funcție de aradul de con
fort al locuinței. Pînă în prezent, 
tocmai acele părți ale locuinței (de
pendințele, instalațiile sanitare. elecj 
trice și de încălzire, ș. a.l care so
licită cele mai multe cheltuieli de 
întreținere nu erau luate în calculul 
chiriei. Proiectul de lege prevede 
tarife DrogTesIve. proporțional cu 
gradul de confort al locuinței, Dre- 
cum si cu suprafața deținută ceea 
ce constituie, desigur, o cerință a 
echității- Tot acestei cerințe îi răs
pund prevederile de reducere a ta
rifelor în cazurile în care nu sînt 
satisfăcute o serie de condiții ele
mentare de confort (construcții din 
materiale inferioare. lipsa ’nstala- 
tlllor de apă. canal, electricitate, am
plasarea locuinței la subsol sau în 
mansarde). Doresc să arăt de ase
menea că s-a renunțat la măsura 
preconizată anterior de a se diferen
ția tarifele de chirie șl în funcție 
de zona în care se află locuința în 
cadrul orașului — diferențiere care 
aT fl fost, după cum pe bună drep
tate au observat numeroși cetățeni 
— extrem de anevoioasă șl ar fl 
putut da Ioc la interpretări arbi
trare.

Referitor Ia condițiile în caTe pro
prietarii pot ocupa apartamentele 
pe care nu le locuiesc, s-a fixat, în 
urma propunerilor făcute de popu
lație, un termen de doi ani, în loc 
de un an, cît se stabilise Inițial. Re
zolvarea cererilor de acest fel va fi 
sprijinită de către comitetele execu
tive ale consiliilor populare. Cei 
ce dețin apartamentele respective 
vor fi sprijiniți, la TÎndul lor, să

primească in schimb fie locuințele 
ocupate de proprietari, fie alte lo
cuințe din fondul de stat, cu respec
tarea dispozițiilor privind normarea 
suprafețelor locative.

O grupă de probleme care își gă
sește rezolvarea în proiectul de le
ge se referă la drepturile și obli
gațiile chiriașilor. Pentru a preveni 
situațiile de evacuare fără vreun 
temei a locatarilor, s-a prevăzut că 
nici o persoană care își îndeplineș
te obligațiile din contractul de în
chiriere nu poate fi scoasă din lo
cuința deținută în mod legal. Aces
ta este un drept sacru pe care ni
meni nil îl poate încălca. Cazurile 
care îndreptățesc evacuarea sînt în
scrise în mod expres, iar hotărîrile 
în această materie pot fi luate nu
mai de instanțele judecătorești.

In dezbaterile ce au avut loc, a 
fost apreciată pozitiv măsura ca pla
ta chiriei să se facă prin reținere 
pe statele de plată a sa
lariilor întocmite de unită
țile socialiste unde chiriașii își 
au locul de muncă; în felul acesta 
se asigură încasarea cu regularitate 
a chiriei, iar locatarii sînt degre
vați de pierderea de timp la înde
plinirea acestei obligații. Prin noua 
lege se reglementează dreptul de 
subînchiriere a spațiului atribuit în 
mod legal, stabilindu-se între altele 
că subînchirierea noate fi făcută 
numai celor ce au domiciFul în lo
calitatea respectivă.

Proiectul de lege aduce clarificări 
în problemele legate de închirierea, 
normarea si folosirea suprafețelor 
locative nr altă destinație decît a- 
ceea de loruință. Se preconizează 
un regim mai echitabil de calcul al 
chiriei pe localități, precum șl o di
ferențiere mai precisă a acesteia 
potrivit cu dotarea și destinația sna- 
țiului locativ.

Interesele cetățenilor și ale statu
lui oblioă la o grijă mereu sporită 
față de modul cum este utilizat fon
dul locativ. Este de cea mal mare 
însemnătate ca, o dată cu aplicarea 
noii leai a chiriilor, sg crească preo
cuparea tuturora pentru folosirea 
corectă a locuințelor. întreținerea in 
cele mai bune ronditii a caselor, a 
curților și a celorlalte spații încon
jurătoare, repararea la timp șl de 
bună calitate a oricăror defecțiuni 
care apar în Interiorul sau exte
riorul clădirilor de locuit. Concomi
tent, se cere ca pretutindeni între 
colocatari să fie statornicite șl res
pectate cu strictețe normele unei 
conviețuiri civilizate)

Larga dezbatere a măsurilor supu
se spre legiferare Ivfarll Adunări 
Naționale, modul în care au fost 
primite de masele populare, a spus 
în încheiere vorbitorul, îndreptățesc 
convingerea că aceste măsuri sînt 
juste, că vor da un nou impuls ex
tinderii fondului locativ și vor sti
mula mal buna Iul întreținere și ad
ministrare, în Interesul întregit 
populații a țării.
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LECTURA LA UMBRA PLOPILOR.

Preparate 
culinare 
după 
rețeta casei

Inițiativa personală a lost și va fi întotdeauna 
cheia succesului in alimentația publică. Vesti
tele preparate ale casei sînt în toate localurile 
rodul acestei inițiative, și după cum preparatele 
sini apreciate de consumatori, este apreciată și 
„casa".

Consumatorilor care servesc masa la restau
rantul Carpați din Petroșeni, li se oferă din a- 
bundență specialitățile introduse în lista de bu
cate, din inițiativa responsabilei unității. Stela 
Baleia: clătite cu ciuperci, budincă de spanac, 
supă de salată, plăcinte boierești, sodo de vin, 
plăcinte a la Poiana și altele. De menționat că 
aceste specialități nu sînt înscrise în rețetarul 
T.A.P.L., fiind preparate după rețeta casei.

Preocuparea responsabilei se îndreaptă și spre 
îmbunătățirea unor preparate înscrise în rețetar 
cărora li «e aplică rețeta casei : mititei, piure 
de spanac etc.

ilioonl diii Eanitală de solidaritate

Studenții bucurcșleni, tinerelul din 
Capitală și-au manifestat din nou 
solidaritatea cu lupta eroică a po
porului vietnamez, cu prilejul unul 
miting care a avut loc miercuri du- 
pă-am;ază la Gasa de cultură a stu
denților. La miting au luat parte și 
tineri din alte țări care învață în 
Institute de învătămînt superior din 
București, printre care numeroși stu- 
denți vietnamezi.

După ce a înfățișat succesele ob
ținute de poporul vietnamez în lupta 
pentru apărarea independenței și

suveranității naționale împotriva a- 
gresiunii imperialiste, Ion Amăriuță, 
vicepreședinte al U.A.S.R., a arătat 
că hotărîrea guvernului R.D. Viet
nam de a stabili contacte cu par
tea americană în vederea încetării 
necondiționate a bombardamentelor 
americane și a altor acte de război 
împotriva R.D. Vietnam pentru a se 
putea începe, pe această bază, con
vorbirile pentru rezolvarea proble
mei vietnameze a produs un ecou 
puternic în întreaga lume. Poporul

Acțiuni cu tineretul 
Ia Lupeni

Pentru a face cunoscut tinerilor 
trecutul de luptă al clasei munci
toare, comitetul orășenesc U.T.C. Lu- 
peni organizează periodic întilniri 
ale tinerilor cu vechi activiști de 
partid sau membri de partid din ile
galitate. © astfel de întîlnire va a- 
vea loc în după-amiaza de 9 mai, la 
ora 17, în sala mare a clubului sin
dicatelor din localitate cu tovară
șul Noagu Vilhelm, prim-secretar al

Comitetului orășenesc de partid Lu- 
peni, care va vorbi tinerilor despre 
trecutul de luptă al clasei muncitoa
re sub conducerea P.C.R. Iar în data 
de 16 mai, Ia ora 13, tov. Negrul 
Clement, secretar al Comitetului mu
nicipal Petroșeni al P.C.R., va vorbi 
elevilor de la liceul din localitate 
despic greva de la Lupeni din anul 
1929.

român, tineretul și studenții noștri 
— a subliniat el — vor acorda șl 
în viitor întregul lor ajutor po
litic, material și moral poporului 
vietnamez care luptă pentru cîștiga- 
rea dreptului sacru de a fl stăpîri 
pe propria-i soartă.

Au luat cuvîntul, de asemenea, 
studenții Florian Ciotea, do la Fa
cultatea do filozofie și Mariana Ha- 
ritoD, dc la Institutul de petrol, ga
ze și geologie.

In numele studenților vietnamezi 
care învață la București, a luat cu
vîntul doctorandul în geofizică Tran 
Ngoc Toon președintele Uniunii stu
denților vietnamezi din Republica 
Socialistă România. Infățișînd un ta
blou al luptei duse de popoiul viet
namez împotriva imperialismului a- 
merican, vorbitorul a exprimat mul
țumiri poporului român pentru aju
torul material, moral și politic pe 
caro îl acordă poporului vietnamez 
în munca și lupta sa.

In încheiere, a rulat filmul docu
mentar românesc „Hanoiul de la ră
sărit la asfințit".

(Ager preș)

(Urmare din pag 1)

gură expunere la aceste pro
iecte de legi, iar dezbaterile 
asupra lor să lie comune, ur
mînd ca discuția pe articole 
să se facă separat, pentru fie
care proiect de lege.

Marea Adunare Națională a 
aprobat această propunere.

lntrlndu-se în ordinea de zi, 
a luat cuvîntul tovarășul Mi
hai Gere, președintele Comi
tetului pentru problemele ad
ministrației locale, care a pre
zentat expunerea la Proiectul 
de lege pentru dezvoltarea 
construcției de locuințe, vîn- 
zarea de locuințe din fondul 
de stai către populație și con
struirea de case proprietate 
personală de odihnă sau turism 
și la Proiectul de lege privind 
administrarea fondului locativ 
și reqlementarea raporturilor 
dintre proprietari și chiriași 

■Ăr
După închiderea ședinței ple

nare de dimineață, au avut 
loc ședințe de lucru ale co
misiilor permanente ale Marii 
Adunări Naționale: juridică: 
pentru cultură și învătămînt: 
pentru agricultură și silvicul
tură.

Lucrările sesiunii continuă.

(Agerpres)

LTÂȚI 
din tară 
Expediție temerară 
în Peștera Vîntului

CLUJ. — Un grup de 14 speologi amatori, în
soțiți de dr. Dan Coman, șeful filialei clujene a 
Institutului de speologie „Emil Racoviță", a în
treprins o temerară expediție pentru elucidarea 
„tainelor" Peșterii Vîntului din Munții Pădurea 
Craiului. Exploratorii au rămas sub păminl 106 
ore, timp în care au reușit, datorită pregătirii 
fizice deosebite și curajului lor, să explorezi 
1 087 m de galerii dificile, necunoscute pînă a- 
cum și să stabilească dimensiunile acestui uriaș 
gol subteran. Măsurătorile preliminare arată cA 
Peștera Vîntului ar putea li considerată cea mai 
mare din România (15 238 metri lungime). Cea 
mai spectaculoasă galerie are forma unui labi
rint etajat. Sub aspect morfologic și arhitectural, 
ea este unică în lume. Speologii i-au dat denu
mirea „Marele labirint Emil Racoviță", ca o cirff 
știre a memoriei savantului român, de la a că
rui naștere se împlinesc curind 100 de ani.

„Apollo“ — un nou de
tergent produs la Galați

I a întreprinderea , Apollo" din Galați a fost 
experimentat și introdus fn fabricație un noty 
detergent cu calități similare cu ale cunoscuta» 
lor produse „Alba lux" și „Perlan“. Detergentul, 
care a fost denumit ,,Apollo”, se livrează sub 
formă de praf. Pentru fabricarea lui în cantități 
mari se amenajează o nouă linie tehnologică.

Linii tehnologice pentru 
produs impîslitură 
de sticlă

La întreprinderea de materiale izolatoare din 
Berceni, județul Prahova, au fost puse în func* 
țiune primele două linii tehnologice pentru pro-* 
dus impîslitură de sticlă, cu o capacitate de 
16 400 000 m p anual. Impîslitură de sticlă este 
folosită la fabricarea unui carton cu remarcabilă 
însușiri term© și bidro-izolaote. Față de cartonul 
asfaltat acesta este de trei ori mai rezistent.

La Luduș se construiește 
o modernă fabrică 
de lapte praf

In zona industrială a orașului Luduș a înce
put construcția unei moderne fabrici de lapte 
praf. Ea va colecta și prelucra zilnic peste 100 000 
litri de lapte din producția fermelor situate In 
bazinul mijlociu al Mureșului și TIrnavelor. Ca
pacitatea fabricii este de 2 000 tone lapte praf 
și 2 000 tone unt pe an.

(Agerpres)

.....................................

In legătură cu amenajare^ 
ștrandului din Vulcan

Cînd o inițiativă bună se 
„îneacă“ în balta dezinteresului

Se apropie sezonul estival. După 
orele de serviciu, oamenii se în
dreaptă spre locurile de agrement. 
Punctul de atracție „forte" este 
ștrandul. Pe căldură, apa-i căutată 
chiar și de coi mai puțin inițiați în 
ale natației.

Tinerii vulcăneni au luat și ei ini
țiativa de a amenaja în orașul lor 
un ștrand, pe Valea Morii. Apă este 
din abundență, de iarbă șl nisip nu 
se duce lipsă — și-au zis tinerii 
cînd s-au apucat de lucru, în anul 
trecut.

Dar... Acum, po Valea Morii, în 
Ioc de ștrand, ale cărui lucrări au 
fost abandonate între timp, găsim 
o groapă părăsită în care fac baie... 
broaștele. De ce această stare de 
lucruri ?

Iată ce ne-a relatat tov. Răcani 
Cristea, secretarul comitetului oră
șenesc U.T.C. Vulcan; „La început, 
organele locale au fost de acord cu 
construcția acestui ștrand, promi- 
țînd că ne vor ajuta să-l terminăm. 
Pe parcurs, Insă, s-au răzgîndit (I !)

După ce tinerii au prestat peste 
10 000 ore de muncă patriotică la 
săparea și transportarea a sute de 
metri cubi de pămlnt, la strîngerea 
a zeci de metri cubi de piatră, or
ganele locale n-au mai urgentat în
tocmirea documentației pentru finan
țarea unor lucrări ce nu puteau fi 
executate prin muncă patriotică. Așa 
că la ora actuală ștrandul e tot ne
terminat, iar tinerii nemulțumiți".

Aceste obiecțiuni le-am discutat 
și cu tovarășul Galeriu Victor, șe
ful serviciului arhitectură și siste
matizare Ia consiliul popular orășe
nesc Vulcan. Părerea dînsului o 
alta :

„Valea Morii, fiind aproape de 
pădure, debitează apă rece. N-ar 
prea veni nimeni să facă baie în a- 
cest ștrand".

Așa să fie oare 7
Un locuitor de pe „Vale", tov. 

Loy Wilhelm, ne declară următoa
rele : „Dimpotrivă. De ani de zile, 
Valea Morii e unul dintre locurile 
de distracție, de recreere cele mal

răutate din oraș, in timpul verii, 
aici, vin zilnic sute de tineri. Se ră
coresc care pe unde pot; băltoacele 
țin loc de ștrand". Și alți locuitori 
de pe Vale, tineri și vîrstnici, cfj 
care am stat de vorbă slnt de a« 
ceeași părere: Valea Morii poate ri 
trebuie să devină o puternică baza 
de agrement.

Argumentele sînt destul de con
vingătoare și ele pledează pentru 
continuarea lucrărilor la ștrandul 
de pe Valea Morii. Dar e mult mal 
ușor, mai comod să spui că „apa 
e rece" iar ștrandul „necăutat de 
tineri” decît să întocmești formele 
necesare, să te străduiești pentru 8 
crea ceva util. „Justificările" tova
rășului Galeriu Victor nu pot ține 
Ioc de ștrand. Organele locale au 
datoria să iasă cu mai multă solici
tudine în înlîmpinarea entuziasmul 
lui tinerilor vulcăneni, să-l sprijine. 
Dar operativ, tovarăși I Vara e 
proape.

P. BREBEN

Elevele clasei a X-a de Ia Liceul din Lupeni la ora de gimnastică. Foto i S. MoldoveSffH
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după „Bine afi venii "?
capacitate 
pentru cî-

Peiroșeniut dispune de un singur hotel, cu o 
redusă — doar 76 de paturi. Aici găsesc adăpost 

merceologi și alți spe- 
veniți să pună umărul 
sector sau altul din 
și o carte de vizită a 
își propun să devină

ai HOTELULUI „JIUL" DIN PETROȘENI? Ne-am 
să răspundem

feva zile actori, inspectori, sportivi, 
clalisli, uneori chiar din străinătate, 
la îmbunătățirea activității într-un 
Valea Jiului. Deci, hotelul constituie 
orașului. Cum sini primiți cei care 
oaspeți 
propus

neajunsuri: acoperiș deteriorai, r a
pacitatea de încălzire a cazanului 
Insuficientă, sobe defecte, o parte 
din mobilier necorespunzălor. Cînd 
se tntîmplă să apară stricăciuni la 
instalația de iluminat, 
se 
fac 
tiv

acoperirea paturilor cu lenjerie de 
șifoti, în locul pînzei albite 
pînă în prezent.

Avînd în vedere mărirea 
lui cu cinci camere studiem 
litatea completării oersona'ului 
încă o lucratoare. Ne-am propus tot
odată ca etajul I să fie amenajat 
corespunzător ținui local de 
11-a (etajele II și III rămînînd 
tînuaro încăperi do clasa a

★

folosită

spațiu- 
posibi- 

cu
(Urmare din pag. 1)

la întrebare prin ancheta de față.

electricienii 
lasă prea mult rugați pînă își 
apariția. Și serviciul administra- 
al T.A.P.L. răspunde cu întîrz’e- 
la solicitările noastre, cu toate 
hotelul ar trebui să aibă priori-

clasa a 
în con- 
III-a)".

hotelului
vitrină cu articole cos-

te întimpină

portarii- 
a vizita 
impresii 
lenjerie 
fiecare 
veioză,

presionat amabilitatea administrato
rului, Iov. Vîrlan. Sînt convins că 
personalul se străduiește să se a- 
chife de sarcini in mod conștiincios".

re 
că 
tale față de alte unități. Speranțele 
noastre sini leqate de lucrările de 
renovare care încep în curînd; cu 
acel prilej hotelul se va extinde cu

ANCHETA NOASTRA

unor oaspeți ai

1IIRSCH AN- 
principali la 

„Venim deseori 
niulțumiți

de
ca- 
de 
la

5 camere în care vor fi instalate 
18—20 de paturi.

L-a poarta 
televizorul, o 
xaetice, o hartă turistica a județului 
Hunedoara și amabilitatea 
lui. Urcam scările pentru 
citeva camere și primele 
sînt dintre cele mai bune : 
curată pe paturi, curățenie, 
pat prevăzut cu prosop și
pereți împodobiți cu reproduceri du
pă tablouri ale unor pictori români 
și străini.

Iată și părerea
hotelului :

TONESCU SA VA
DREI merceologi 
ICOMCOOP Deva:
la acest hotel si sîntem 
de felul cum sîntem tratați".

Ing. ENÂȘESCU ȘTEFAN, din Mi
nisterul Economiei Forestiere: „A-
mabililalea te întimpină de la poar
tă și ăsta este un semn bun. Cură
țenia o consider acceptabilă. O sin
gură nemulțumire am : am fost 
nnnțat că peste 3 zile trebuie 
părăsesc hotelul deoarece vine 
colectiv de actori".

NEAGU IOAN, Institutul de pro
iectări construcții hidrotehnice din 
București : „Am fost de mai multe 
ori oaspetele acestui hotel șl am 
plecat întotdeauna mulțumit de aici".

MOȚ1CA MIHAI, Sistemul hidro
energetic Porțile de Fier: „M-a lm-

a- 
să
lin

Am înfîlnit însă și aspecte 
natură să nemulțumească pe cel 
zat la hotelul „Jiul": perdele 
culoare îndoielnică, becuri lipsă
instalațiile sanitare, pernițe pentru 
ace dar... fără ace, veioze cu becuri 
arse sau cu întrerupătorul defect, 
pereți pătați de ape infiltrate.

Discutăm cu omul care conduce 
de peste 3 ani, într-un mod apre
ciat drept satisfăcător, treburile ho
telului, administratorul V1RLAN 
CONSTANTIN.

— Pe lînqă satisfacția pe care o 
am dc a fi primit scrisori de mulțu
mire de la foști oaspeți ai hotelului, 
ca dramaturgul Aurel Baranga și 
regizorul Mihai Zirra, faptul că am 
reușit să contribui la înzestrarea 
localului cu lenjerie nouă, că în ul
timii 3 ani s-au efectuat două reno
vări, mă lovesc insă de o serie de

— Ce ne puie fi spune despre 
personalul din subordine ?

— Cei trei portari — Dan Fran
cisc, Ursu Nicolae și Stîrcu Traian 
au dovedit seriozitate și cinste în 
îndeplinirea atribuțiilor lor. Rine își 
îndeplinesc sarcinile și îngrijitoarele 
Tocaci Margareta, Fnescu 
Kecskes Ileana.

Tn încheierea anchetei am 
tat părerea tov. CIOLOFAN 
STANTIN, 
T.A.P.L.
devenit rentabil de 3 luni ceea 
dovedește că activitatea de aici 
îmbunătățit în ultima vreme. După 
efectuarea reparației ne-am propus 
să-I înzestrăm cu mob’lier modern,

Neti,

solici- 
CON- 

director comercial 
„Hotelul din Petroșeni

al
a 

ce 
s-a

Evocări
că armata noastră a în- 
armele împotriva fasciș- 
germani în urma actu- 
August 1944, a reaprins
ostașilor noștri înaltul 
dorința de a lupta cu

sentimentul dragostei 
de patrie, unitățile ar
au pornit în iureș 

hoar- 
înfrfi- 
victo-

lui din 23 
în Inimile 
patriotism, 
dîrzenie pentru eliberarea țării de
sub jugul unul dușman care ne-a je
fuit și umilit.

Animate de 
profunde față 
matei române
nestăvilit să alunge din tară 
dele dușmane. Trupele române 
țite cu cele sovietice înaintau 
rios cu toată rezistența disperată a

SZE

SPORT

Zilnic, metaiurgișlii de la U.R.L'.M.P. trimit cxploalărilor miniere 
din Valea Jiului însemnate cantități de utilaje și piese de schimb.

IN CLIȘEU; Puternica macara portal din curtea uzinei încarcă 
intr-un autocamion un nou culbutcr de mină.

Inundație la subsol
Dacă plutind pe mări și o- 

ceane se intimpiă ca o navă 
să primească apă, la primul 
S.O.S. îi sar în ajutor vapoa
rele din apropiere. Locatarii 
de la scara I a blocului I din 
cartierul 7 Noiembrie — orașul 
Petrila au lansat de mai bine 
de două luni un S.O.S. cum că 
boxele de la subsol sînt inun
date, dar nimeni n-a răspuns

la apel. In asemenea condiții 
lucrurile mai ușoare aflate în 
boxe plutesc, iar cînd vor să 
intre la subsol, locatarii se în- 
calță cu cizme de cauciuc. 
Poate după acest nou S.O.S., 
din ziar, sectorul I.L.L. Petrila 
a recepționat apelul și va lua 
măsuri de asanare a apei din 
subsol.

I 
N
S
T
A
N
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Prezentatorii
cornului abundenței

Strada principală a orașului 
Petroșeni pare zilnic un furni
car. Gospodinele harnice, ca 
niște albine, trec de la un ma
gazin la altul după cumpără
turi. Oricit de grăbite ar ii, 
se opresc pentru citeva mo
mente in fața vitrinelor. Ele 
prezintă succint, dar artistic 
aspectuos și sugestiv ceea ce 
se poale găsi in magazin. O 
asemenea vitrină are și maga
zinul alimentar nr. 8. Sute de 
trecători se opresc zilnic să

VINERI 10 MAI

ROGRAMI I I

tn amin

PROGRAMUL II

22.35
23.35

hitlerismuIuL 
an dat un 
de dragos- 
pentru II- 
’70 000 de

Buletin
Concert

Din cele

cu pie- 
luptăto- 

ro- 
fiilor

și ce-

meteo-rutier
ușoară; 16,00

Sport. 1
16,20

16,30

de dimineață ; 5,30 
de știri ; 5.35 Program
de dimineață; 6 00

popu- 
știrL 
12,05 
12,30

Știința 
Radio- 
meteo- 

de 
mal

populare;
16,20 Pe teme 

16,30 Maeștri al 
16,45 Muzică u- 

și Ion
17,00 Radiojurnal, 

meteorologic ;
pilnia

la Moldova — emisiu- 
folclor ; 3.30 Buletin de 
11,27 Muzică

12,00 Buletin de 
meteorologic ;

Radio
inuncit cu abnegație și devotament 
pentru aprovizionarea și înzestrarea 
armatei. La chemarea partidului co
munist, ponorul nostru a făcut totul 
pentru îndeplinirea cu prisosință a 
obligațiilor asumate, alături de pute
rile aliate, pînă Ia victoria iinală a- 
supra Germaniei.

In lupta împotriva 
ofițerii și soldații români 
înalt exemplu de eroism, 
te de țară, de sarrliiciii 
bertatea patriei. Aproape 
militari români si-au jertfit viata pe 
cîmpul de luptă, iar peste 300 000 
de soldați, subofițeri și ofițeri ro
mâni au fost decorați cu ordine și 
medalii românești, sovietice 
hoslovace.

Poporul nostru cinstește 
tate memoria ostașilor și a 
riior antifasciști, a patriotilor 
mâni, a ostașilor sovietici, a 
celorlalte popoare care si-au jertfit 
viața pentru salvarea omenirii de
’a primejdia fascismului hitlerist.

Eroismul m care înaintașii noș
tri și-au dat viața în războiul din
1877. sînqele vărsat în încleștarea 
cu hitlerismul n-an 
Astăzi. în cond’tii’c 
ranități a României 
porul este stănîn al 
al bogățiilor țării
muncii sale. Animat 
natriolism. poporul nostru urmează 
cu încredere partida', muncind 
ebneoalie pentru înlănțuirea 
oramu’ni elaborat de Conoresul 
IX-lea al P.C.R., a hofărîrilor Con
ferințe? Naționale și a plenarelor 
partidului.

Continuînd si dezvoltînd nlorioa- 
sele sale tradiții patriotice si revo
luționare. poporul nostru înfăptuieș
te, prin munca plină de dăruire, 
programul multilateral de înflorire a 
patriei noastre libere. Republica So
cialistă România.

marea victorie de la 9 mai 1945. 
făurită prin eforturile și lupta mul
tor popoare pentru salvarea civiliza
ției umane amenințate grav de fas
cismul german. Războiul criminal 
dezlănțuit de Germania liitleristă 
prin care a fost amenințată ființa 
multor stale și popoare întregi, a 
cauzat pierderea a zeci de milioane 
de vieți și a unor valori materiale 
și culturale incalculabile. Amintirea 
luptelor qrele purtate de coaliția 
antifascistă împotriva armatelor hit- 
leriste trăiește încă intens 
firea popoarelor.

Uniunea Sovietică, forța 
lă a coaliției antifasciste, 
bindit merite nepieritoare 
întregii omeniri pentru 
hotărîtoare Ia zdrobirea 
hitlerlste. Desfășurînd 
militare pe un iront de
lometri, dovedind un eroism legen
dar care a stirnit admirația întregii 
lumi armata sovietică sub conduce
rea partidului comunist a măcinat 
mașina de război dușmană, spulbe- 
rînd intențiile imperialismului qer- 
man de a-si imnune dominația mon
dială.

Poporul român este mîndm de 
faptul că și-a adus jertfa de sînge 
Ia zdrobirea fascismului. In urma 
insurecției victorioase de Ia 23 Au
gust 1944 care a răsturnat dictatura 
antonesciană. România 
zat întrequl ei potențial 
uman și militar alături 
antihitleristă, înscriind
nouă paqină de eroism în cartea is
toriei sale. Umăr la umăr cu armata 
sovietică, armata română a purtat 
lupte grele pentru alungarea trupe
lor fasciste 
al țării și 
hoslovacia. 
zădărnicind
ce’e laroi de la

£
trecuți, acti-

Petroșeni s-a
Comparativ cu 

vitatca hotelului 
îmbunătățit simțitor. In ceea ce pri
vește estetica interioară aceasta va 
avea de cîștigat în urma renovări
lor care urmează să înceapă într-un 
viitor apropiat. Citeva nrobleme pe 
care le găsim necesare să-și găsească 
rezolvarea pentru ca hotelul să de
vină într-adevăr o gazda primitoare 
ar

anii 
din

fi :

4 Să nu se neglijeze aspec
te considerate minore perni
țe înzestrate cu ace. veioze în 
bună stare de funcționare be
curile completate in permanență.

♦ La poarta localului să fie 
instalat un afișier pentru ca ce
tățenii 
perativ

să se poală informa o- 
asupra manifestărilor 

cultural-sportive din oraș.

4 Spălătoria T.A.P.I. va 
bui să-și îmbunătățească în 
fel activitatea 
stea la spălat

(re-
așa 

ca lenjeria să nu 
cir săptămînile.

4 Serviciul
T.A.P.I. să răspundă mai ope
rativ la solicitările conducerii 
hotelului.

administrativ din

4 Să fie luate măsnri din 
timp pentru asigurarea unei în
călziri corespunzătoare a încă
perilor pe timp friguros.

Francisc VETRO

principa- 
și-a do- 
în fața 

contribuția
Germaniei 
operațiuni 

mii de ki-

13,00 Radio- 
meteorologic ; 

orchestre de 
14,00 Muzică 
Dumbrava mi-

Cîntă

și-a mobiii- 
economic 

de coaliție 
astfel «

de pe întregul teritoriu 
apoi din Unqaria și Ce- 
Infruntind mari greutăți, 
uneltirile reactiunii, ma- 

orașe si sate ?•'

la o mare epopee
armatelor bitleriste. Orașele au fost 
cucerite rînd pe rînd și eliberată 
Transilvania.

Regimentul 1 Dolj suferise grele 
pierderi în luptele din Un
garia. Se cereau ofițeri pen

tru înlocuirea celor căzuți. In 25 de
cembrie 1944 mi s-e încredințat co
manda companiei I-a din regimentul 
1 Dolj care se afla în linia întîia. 
Privirile tuturor ostașilor erau ațin
tite spre Budapesta pe care voiam 
cu toții să o eliberăm cit mai re
pede. Un contraatac german, susți
nut de mașini blindate, părea să ne

Campionatul municipal de fotbal 
în plină desfășu

S-au consumat trei etape din re
turul campionatului municipal de fot
bal, ediția 
scoatem în 
desfășurate 
o serie de 
în etapa din 5 mai a. c., 
pretendentele la cucerirea 
deși au jucat pe terenuri 
au trebuit să se mulțumească numai 
cu cîte un rezultat de eqalitate. 
Este vorba de Energia Paroșeni, de 
pe locul doi, care a terminat la e- 
galitate, 9—3 cu

1967/1968, șl trebuie să 
evidență că

pînă acum au
surprize. Așa,

partidele 
produs și 
de pildă, 
două din 

titlului, 
proprii,

Utilajul Petroșeni

rare
și de Preparatorul Lupeni care a fă
cut 1—1 cu actualul lider, Construc
torul minier Petroșeni. C.F.R. Pelro- 
șeni a cîștigat două puncte prin ne- 
prezentarea echipei a doua a studen
ților din Petroșeni.

Dar, să așteptăm următoarele e- 
tape, să vedem care din actualele 
fruntașe va dovedi mai multă con
stantă și de partea cui va trece tn 
final... titlul de campioană a muni
cipiului Petroșeni.

dea peste cap. Dar ostașii noștri au 
rezistat cu bărbăție. In miez de noap
te am reluat înaintarea, iar zorile 
nc-au găsit în suburbiile Budapestei.

Nu eram departe de poșta cpntrală 
a orașului dar nu mai puteam îna
inta din cauza focului inamic deo
sebit de puternic. Regimentul 2! In
fanterie a fost retras, iar Regimen
tului 1 Dolj i-a revenit sarcina să-l 
înlocuiască și să reia înaintarea că
tre inima Budapestei. înainte de re
vărsarea zorilor am reușit să ocu
păm o poziție bună la baza căii fe
rate din fata poștei. Nu se lumina
se încă bine de 
ostașii au ajuns 
biectivul nostru, 
(nația, hitleriștii 
care blindate. 1 
cui în dispozitivul trupelor bitleriste 
din Budapesta. In noaptea de 18 ia
nuarie 1945 am primit ordin de re
tragere. Ne-a părul tare rău. A- 
veam așa de puțin pînă la Dunăre. 
Apoi am pornit din nou la luptă 
spre Cehoslovacia. Cu stoicism ne-am 
continuat marșul prin ger și zăpadă 
și după șapte zile eram în masivul

ziuă și dintr-un salt
5 pe caloa ferată, o-
. Spre a restabili si-
i au contraatacat cu
Eram înfipți ca un

TELEVIZIUNE
JOI 9 MAI

B. STAICU
PROGRAMUI I:

Rezultate din partidele disputate
a 23-a a categoriei A la fotbal

în etapa
10,00
11,00
12,00

12,30

i germanii, 
i spaniolii, 
economicii

campionatului republican 
s-a consumat miercuri la 
fata a peste 20 000 de 

între formațiile F. C. Ar-

Derbiul 
de fotbal 
Pitești în 
spectatori
geș și Steaua București.

Preslînd un joc bun echipa Steaua 
a obținut un rezultai de egalitate 
1—1 (1—1) oare-i mărește șansele
de a cuceri titlul de campioană na
țională.

Golul gazdeloT a fost marcat în 
minutul 40 de Țurcan, Iar cel al

oaspeților trei minute mai tîrziu de 
mijlocașul D. Popescu.

Celelalte trei partide disputate în 
etapa a 23-a a categoriei A la fotb-il 
s-au soldat cu următoarele 
tate: Universitatea Craiova 
ml Constanta 1—0 (1—0); a 
Martinovici; U. T. Arad —
sitatea Cluj 2—1 (1—0); golurile au 
fost marcate de Țîrlea, Șchiopii și 
respectiv Barbu; Dinamo Bacău — 
A.S.A. Tg. Mureș 1 — 1 (0—0)
torii golurilor Ene II și Dumitriu

In urma acestor rezultate, în 
sament conduce Steaua cu 30
puncte urmată de F. C. Argeș cu 28 
puncte.

rezul-
— Fa-
marcat

Univer-

17,30

18,00

18,30

19,00

fost zadarnice, 
deplinei snve- 
socialiste, po- 

destlnelor sale, 
si al roadelor 
de un fierbinte

Sofia 
știri. 
15.35

Ra-
Pti letin

Me- 
) Coj 
Primă-

admire această vitrină. Acolo 
unde sint prezentate 
vele de 
zelurile, 
Întregit 
montan

19,30
19,50
20,00

const r- 
‘ carne, legume și me- 

aspectul vitrinei este 
cu un frumos peisa) 
ce recomandă cumpă- 
produselor respective 
excursii. Aspectuoasă 
vitrina cu dulciuri, ge-

rarea 
pentru 
este și
muri și compoturi dar mai a- 
les aceea fn care esle 
zenlal belșugul viilor și 
zllor. Vestitele vinuri de 
nari, Drăgășani și Panciu,

pre- 
live- 
Coi- 
s-au

fru-
iuc

dau
Dar

întîinit aici cu cele de Aiud, 
Alba-luJia și Tîrnave intr-un 
splendid decor rustic. Prosoa
pele artistic țesute pe motive 
nafionale, ploștile de lemn 
mos sculptate cu care se 
la țară invitațiile la nuntă 
o notă de inedit vitrinei,
chiar și magazinele periferice 
Își au vitrinele lor. Prezenta
torii cornului abundenței, vi- 
triniorii, printre care se numă
ră și Ovingher Silviu de la 
O.C.L. Alimentara, muncesc cu 
tragere de inimă. Vitrine ame
najate vorbesc de activitatea 
acestor oameni a căror mun
că cere gust și rafinament a- 
propiind-o de artă.

D. C.

au- 
lH. 

da
de

In cadrul manifestărilor prilejuite 
de aniversarea a 20 de ani de la 
crearea Clubului sportiv Dinamo, pe 
stadionul „23 August" din Capitală 
s-n disputat miercuri partida inter
națională amicală de fotbal dintre 
formația italiană F. C. Bologna și 
echipa Dinamo București. La capă
tul unui joc de bun nivel tehnic, 
antrenant și cu multe faze de poar
tă, fotbaliștii îomâni și-au înscris 
în palmares o merituoasă victorie 
ou scorul de 3—1 (2—1).

(Agerpies)

20,30

20,50
21,15

21,30

23,10
23,20

20,00

20,30
20,55
21,10

22,00

22,30

muntos Javarina, unde companiile au 
fost refăcute cu efective noi, întă
rite cu cîte un ofițer. Ne așteptau 
misiuni grele, dar pline do 
De cîtcva zile însă divizia 
lor. Nu 
ajunsese 
miculir 
ordin să 
sese oprită și 
care domina șoseaua 
Banska Bistrica. I uptînd d:r» 'tpu cu 
inamicul am

înaintarea
dus în 
urmă punctele 
re. Batalionul 
flancul șoselei 
trebuia să se 
mane de apărare, 
padă. Si iată că trec nrimele mașini 
blindate, distanța care " ' despărțea 
era de vreo 400 metri rlar nu a- 
veam armamentul potrivit împotriva 
blindatelor, 
mașină cu 
luat atunci 
provizionat 
două

glorie.
zile însă divizia sta pe 

mai putea înainta. Zăpada 
pînă la piept, ’ar focul ina- 
era îiciq'Sto’-. Prim’serăm 
înlocuim unitatea caro fu- 

să ocupăm înălțimea 
ce ducea spre

orupat înălțimea. - 
noastră furtunoasă ne-i 

cotul șoselei lăsînd mult în 
de ro7:stentă inami- 
nostru a orimat tot 
principale ne care 

retragă unitățile ger- 
Xstentam în ză-

A apărut auoi o a treia 
tunuri antiaeriene.

o pușcă nvtralieră și 
do către un soldat 

încărcătoare, am ochit mașina, 
părea invulnerabilă. După sase 
do foc, mașina a fost imobili- 
iar nemții caro au mai putut 

La divizie 
hotarîrea să mi se acorde

care 
scrii 
zată, 
scăpa au luat-o la fugă, 
s-a luat
decorația , Mihai Viteazul".

După 23 de ani, do la Ziua Vic
toriei, jindul mi se îndreaptă cu 
smerenie către foștii mei tovarăși 
de luptă care și-au dat viața pen
tru eliberarea scumpei noastre patrii. 
Jertfa lor n-a fost zadarnică. Sub 
conducerea înțeleaptă a Partidului 
Comunist Român, întregul popor pă
șește cu pași siguri pe calea desă- 
vîrșirii construcției socialiste în pa
tria noastră.

’ Buletin de știri ; 5,05 
Program muzical de dimineață;
5.15 Gimnastică ; 5,25 Program 
muzical 
Buletin 
muzical
Muzică și actualități; 8,25 Mo
ment poetic; 8,30 La micro
fon, melodia preferată ; 9,00
Buletin de știri ; 9,05 La mi
crofon, melodia preferată; 
10,30 Muzică populară; 11,00 
Buletin de știri; 11,33 Mu
zică din scena lirică
11.45 Sfatul modicului; 12,00
Muzica ușoară; 12,30 Intîlnire 
cu melodia populară și inter
pretul preferat ; 
jurnal. Buletin 
13,20 Soliști și 
muzică ușoară ; 
populară ; 14,15 
nunatS; 14,50
Popa ; 15,00 Buletin de 
Buletin 
Muzică 
diojurnal.
meteorologic; 
lodii populare; 
respondență specială : 
vara la Hanoi. Documentar ra
diofonic realizat de trimisul 
nostru special în R.D. Viet
nam, Cornelia Leu (partea 1);
17.15 Pentru patrie; 18,00 Bu
letin de știri ; 18,02 Revista 
economică ; 18 20 Din tezaurul 
folclorului nostru muzical;
18.45 In ritm de tango; 19,00
Radiogazeta de seară; 19,30 O 
melodie pe adresa dumneavoas
tră ; 20,00 Buletin dc știri; 
20,05 Actualitatea în revistele 
literare; 20,20 Cîntă Emil Ga- 
vriș și Dumitru Pană ; 20,40
Cîntece do dragoste de Ion 
Vasilescu ; 20,55 Noapte bună, 
copii; 21,00 Vals de Lehar; 
21.05 Teatru serial: ..Hanul 
Ancuțeî" do Mihail Sadovea- 
nu. Seria a V-a „Cealaltă An- 
cuță"; 21,25 Alegeți ritmul 
preferat; 22,00
Sport. Buletin 
22,20 Formația 
22,30 Moment ] 
Meridiane 
Muzică ușoară ;
de știri ; 0,05 -3.55 Estrada
nocturnă ; Buletine do știri și 
meteo-rutiere la orele 1.00, 
2,00 și 3,50.

Alegeți
i Radiojurnal, 

meteorologic; 
The Beatles; 
poetic ; 

melodii ;
24,00 Buletin

Curs de limba 
Curs de limba 
Telecronica < 
(reluare), 
închiderea emisiunii 
dimineafă.
Studioul pionierilor... la 
Brașov.
Tv. pentru specialiști — 
Ciclul medicină.
Curs de limba rusă 
lecfia a 14-a.
Pentru cei mici: Ulmul 
„Polly șî secretul celor 
șapte stele".
Telejurnalul de seară. 
Buletinul meteorologic. 
Program susținut de An
samblul de cintece 
dansuri al Armatei. 
Teleqlob — emisiune 
călătorii geografice : 
nerar cehoslovac.
Ecran literar.
Recitaluri: Pianistul Va
lentin Gheorghiu.
Film artistic: „Doamna 
de pe plajă".
Telejurnalul de noapte 
Închiderea emisiunii.

GORDIN IOAN, 
Căpitan în rezervă

7,00 Cîntece populare; 7,10 
Tot înainte (emisiune pentru 
pionieri); 7.30 Buletin de știri. 
Buletin meteo-rutier; 7,37
Matineu muzical ; 8,05 Tranda
fir de 
ne de 
știri; 
Iară ; 
Buletin
Din muzica popoarelor 
Muzică ușoară; 13,30 
în slujba păcii ; 14.00 
jurnal. Sport, 
rutier; 14,08 
prînz; 15.30
cunoscute melodii 
16,15 Muzică; 
medicale; 
madrigalului;
șoară de Miști Iancu 
Cristinoiu ;
Buletin meteorologic; 17,15 
Din pilnia gramofonului; 
17,35 Cîntă Aida Moga ; 18,10 
Noutăți de muzică ușoară 
cil Adamo; 18,50 Muzică; 
18,55 Buletin de știri; 19,00 
Interpretul Ion Cristoreanu; 
19,50 Muzică ușoară;
Transmisiunea operei , 
grin" de Wagner. In 
Buletin de știri ; 23,00 
jurnal ; 23,07 Antologia 

ui; 23,50 Intîlnire cil 
,55 — 1,00 Buletin 

Buletin meteo-rutier.

; 20,00 
„Lohen- 
pauză t 
Radio- 

i rliscu- 
jazzulj 

știri.

PROGRAMUL II:

O samă de cuvinte: 
„Miorița".
Film muzical Tv.
Telejurnal.
Concert simfonic. In pro
gram : Suite de balet „la 
piață" de Mihail Jora; 
Concertul pentru 
și orchestră in Sol 
de Max Bruch.
Invitație la dans, 
seară : Fox-trot.
Închiderea emisiunii.

I

vioară 
Minor
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STEAGUL ROW

Lucrările Adunării 
Generale a 0. V U.

a Organizației 
au continuat, 
în legătură cu 
Sud-Vest.

deosebită

colonial, re
al României, 
Diaconescu, 
sa, că pro-

de Sud-Vest nu poate 
chestiunea globală a

spus vorbitorul, spriji-
națională

spre obținerea independenței Africii 
de Sud-Vest. Dat fiind că guvernul 
sud-african continuă să-și exercite 
puterea într-un teritoriu asupra că
ruia a pierdut orice drept, Aduna
rea Generală are, după părerea 
noastră, toate temeiurile să declare 
că menținerea prin forță a regimu
lui de dominație colonială în Africa 
de Sud-Vest constituie o qravă șl 
periculoasă violare a normelor fun
damentale de drept și, în consecin
ță, să 
te să 
Cartă 
oblige 
pecte 
nală.

ceară Consiliului de Securita- 
adopte masurile prevăzute de 
pentru astfel de situații și să 
guvernul sud-african să res- 

legalitatea și etica internațio-

VIETNAMUL DE SUD

în cartierul Cholon din Saigon

flutură drapelul forțelor patriotice
După cum anunță agențiile de presa, detașamentele forțelor 

patriotice din Vietnamul de sud au continuat atacurile asupra po

zițiilor ocupate de trupele saigoneze și americane.

SAIGON. — Forțele patriotice ca
re luptă în cartierul Cholon din 
Saigon au înălțat drapelul F.N.E. la 
numai cîțiva kilometri de palatul pre
zidențial din capitala sud-vietname- 
ză. Culorile roșu, albastru și galben 
ale drapelului, transmite corespon
dentul agenției Reuter, au apărut 
miercuri dimineața privirilor prin fu
mul gros provocat de bombardarea

violentă a zonei Cholon de către a- 
vioanele „Skyraider" ale forțelor 
saigoneze și elicopterele „Cobra" ale 
celor americane. Doar cîteva case 
au mai rămas în picioare în acest 
cartier ai cărui locuitori, neevacuați 
încă, încearcă, înfruntînd obuzele, 
bombele, rafalele armelor automate 

incendiile, să-și salveze bunu-

BRATISLAVA

(Urmare din pag I)

locuitorii orașului îl rostesc

■
Cifre, fapte,
realizări

acți- 
scin- 
Afri- 
aces-

NEW YORK. — Trimisul special 
Aqerpres, N. lonescu, transmite: In 
Adunarea Generală 
Națiunilor Unite 
miercuri, dezbaterile 
problema Africii de

Subliniind importanța
pe caro majoritatea statelor membre 
ale O.N.U. o atribuie sprijinirii pro
cesului de lichidare totală și defini
tivă a fostului sistem 
prezentantul permanent 
ambasadorul Gheorghe 
a arătat, în intervenția 
blema Africii 
fi izolată de 
decolonizării.

România, a
nă mișcarea de eliberare 
din Africa și din alte părți ale lumii. 
Scoțînd în evidență că guvernul sud
ați ican nu numai că a refuzat să dea 
curs hotărîrilor Adunării Generale, 
dar a continuat să intensifice 
unile îndreptate, în fond, spre 
darea integrității teritoriale a 
oii do Sud-Vest și anexarea
teia la Africa de Sud, el a caracte- 

<rizat aceste acțiuni ca fiind profund 
Ilegale și contrare tuturor normelor 
și regulilor dreptului internațional.

Subliniind că sprijinul economic, 
militar, politic și de altă natură a- 
cordat de către unele puteri occi
dentale Africii de Sud reprezintă un 
obstacol esențial în calea aplicării, 
In acest caz, a prevederilor Declara
ției cu privire la 
deniei țărilor și 
niale, vorbitorul 
pare esențial ca

acordarea indepen- 
popoarelor colo- 

a declarat: ni se 
Adunarea Generală

să ceară în termenii cel 
gici tuturor statelor să 
efective pentru încetarea 
oricărui ajutor acordat

mai ener- 
ia măsuri 

imediată a 
regimului

sud-african și pentru sprijinirea ac
tivă a acțiunilor O.N.U. îndreptate

f

PARIS. — Consiliul de Miniștri al 
Franței s-a întrunit miercuri sub 
președinția generalului de Gaulle 
pentru a lua în discuție o serie de 
probleme interne, precum și unele 
aspecte ale actualei situații interna
ționale. La sfîrșitul ședinței, Georges 
Gorse, ministrul informațiilor, a de
clarat reprezentanților presei că în 
intervenția sa generalul de Gaulle a 
arătat că guvernul francez va trebui 
să ia o serie de hotărîri în* vederea 
adaptării învățămîntului superior la 
necesitățile și cerințele țării. Preșe
dintele Franței s-a pronunțat toto
dată, pentru menținerea ordinii pu
blice, subliniind că democratizarea 
învățămîntului implică în același 
timp introducerea în sistemul de 
funcționare a Universității a unor 
noțiuni de planificare.

3 LA TERMOCENTRALA 
Prunerov (Cehia de nord) a 
intrat in funcțiune de curînd 
turbina celui de-al patrulea 
bloc energetic de 110 MW. Ea 
a fost racordată direct la re
țeaua de 400 000 volți. Intra
rea în exploatare definitivă a 
turbinei s-a făcut cu 19 zile 
mai devreme decit planifica
rea inițială

modern ce urmează să se construias
că pe malul drept al bătrînuhii flu
viu.

Poziția Bratislavei în procesul de 
dezvoltare socialistă a Slovaciei și 
creșterea sa dinamică au determinat 
ca la începutul acestui an orașului 
să i se acorde statut de teritoriu in
dependent, de capitală a Slovaciei. 
In acest fel, au fost create premi
sele juridice în vederea dezvoltării 
sale. Faptul vine să ilustreze încă 
o dată preocuparea permanentă a 
partidului și statului pentru conti
nua cjezvoltare a Slovaciei, în tre
cut o regiune înapoiată din punct 
de vedere economic, pentru crește
rea ponderei ei în economia națio
nală slovacă. Căci dezvoltarea 
vaciei înseamnă o contribuție 
cea mai mare însemnătate la 
voltarea întregii Cehoslovacii.

Viizitînd în aceste zile capitala 
Slovaciei, întilnești, ca de altfel pe 
întreg teritoriul tarii, imaginea mun
cii creatoare a locuitorilor ei. Pro
cesul de democratizare a vieții po
litice și sociale din Cehoslovacia, 
început de Plenara C.C. al PC.C. 
din ianuarie a.c.. constituie im pu
ternic factor mobilizator al oameni
lor muncii în opera de construcție 
a socialismului și în condițiile spe
cifice pe care le oferă realitatea din 
țara prietenă. Acest proces deschi
de noi perspective 
Bratislavei. Slovaciei 
întreoii Cehoslovacii

De areea, cea de-a
sare a eliberării Cehoslovaciei 
sub jugul fascist capătă 
catie deosebită. Ea este marcată 
avîntul creator și elanul cu care oa
menii muncii cehoslovaci au trecut 
la transpunerea în viată a noului 
proqram de acțiune al partidului, 
proqram adoptat de recenta nlenară 
din aprilie a C.C. al P C C

9 Mai 1968 va fi sărbă» '’ ' a-'ci în 
cadrul manifestărilor organizate cu 
prilejul semicentenarului
Cehoslovace. Bratislava s-a 
să întîinpine. alături de 
orașe ale țării, sărbătoarea 
lă a poporului cehoslovac
de 9 Mai —- cu hotărîrea fermă 
locuitorilor ei de a nu precupeți e- 
forturlle puse în slujba înfloririi 
Cehoslovaciei socialiste.

care 
justificată rnîndrie. Industrializarea 
socialistă a adus schimbări impor
tante și în structura socială a popu
lației. Astăzi, 12 la sută din locui
torii orașului de pe Dunăre lucrea
ză în industrie. In cifre absolute a- 
ceasta înseamnă circa 35 000 de oa
meni.

Bratislava este sediul Academiei
Slovace de Științe și a peste 30 de 
institute de cercetări științifice,
multe din 
republicană, 
institute de 
15 facultăți
18 000 de studenți. In oraș, alături 
de Teatrul național slovac cu cele 
trei scene permanente, există un 
teatru de operetă, unul de poezie și 
altul de pantomimă. Rețeaua cinema
tografică dispune de 29 de săli dis
persate în mod egal ne întreg cu
prinsul orașului.

Convorbirea pe care am avut-o cu 
ing. Kedro s-a axat mai mult pe 
problemele perspectivei dezvoltării 
capitalei slovace. „Anual construim 
3 000 de apartamente, dar problema 
locuințelor nu 
Trebuie arătat 
oraș deschis în 
stabilesc 3 000 
aceea, în prezent se află în studiu 
un proiect privitor la modul cel mal 
corespunzător de rezolvare a pro
blemei locuințelor". Din relatările ar- 
hitectului-șef 
concentrează 
complexe de 
acelor păreri 
struiască mai 
plex" — ne

cu

borit de tirul forțelor palrio-

Accidenf feroviar IN CLIȘEU >1 Rămășițele elia anunțat 
să declare 

sinistrată, 
putea atin- 
comisie gu-

ACTUALITATEA\PE GIVE
Provocare 
împotriva
R. P. D. Coreene

VIETNAMUL DE

Valea Shau, un elicopter

aviației americane a fost

de cercetări
ele fiind de importanță 

. Aici funcționează cinci 
> învățămînt superior, cu 

în care învață peste

. E- 
(Ce- 
Ce- 

pro

Slo- 
de 

dez-

este încă rezolvată, 
că Bratislava este un 
care în fiecare an se 

de noi locuitori. Do

© ÎNTREPRINDEREA 
leklroporcelan" din I.ony 
hia centrală) este unică în 
hoslovacia în ce privește
ducția de porțelan și ceramică 
tehnică. Recent, ea a împlinit 
10 ani de existență. In aceas
tă perioadă, aici s-au produs 
162 000 t. de diferite produse, 
dintre care 20 Ia sulă au fost 
exportate.

de dezvoltare 
si totodată, 

socialiste.
23-a aniver- 

de
o semn if i- 

de

3 LA UZINEI.E construc
toare do mașini din Rudnice 
au fost produse recent pri
mele 10 exemplare ale une.i 
noi mașini agricole, așa-zisul 
combinator. Mașina unifică, 
într-una singură, cîteva ope
rații necesare pregătirii pă- 
mîntului pentru semănături: 
egalizarea brazdelor, sîărîma- 
rea bulgărilor și cultivarea și 
netezirea pămîntului. Noua 
mașină este remorcată de 
tractor de 75 CP. In acest 
constructorii din Rudnice
produce 300 asemenea mașini.

un
an.
vor

PHENIAN. — Agenția C.T.C. a- 
nunță că la 7 mai un grup de mili
tari americani înarmați au trecut li
nia de demarcație pătrunzînd pe te
ritoriul R.P.D. Coreene, la sud de 
localitatea Majang-Ri. Grănicerii Ar
matei populare a R.P.D. Coreene au 
capturat întregul grup de militari 
americani împreună cu armele 
care le avea asupra lor.

Ca urmare a acestei situații Socie
tatea Agrară Națională 
că va cere guvernului 
regiunea de nord zonă 
Pierderile fermierilor ar 
ge 55 milioane dolari. O
vernamentală urmează să facă reco
mandări de ajutorare a fermierilor 
și muncitorilor agricoli din cinci 
departamente situate în nordul tării, 
la frontiera cu Ecuadorul.

Seceta a afectat grav recoltele de 
trestie de zahăr, bumbac și orez.

DELHI. — Un tren expres a intrat 
miercuri în plină viteză într-un tren 
de marfă care staționa în gara Ana- 
parthy din statul indian Andhra Pra
desh. Datorită faptului că șocul cioc
nirii a fost absorbit în mare măsură 
de locomotiva șl cele trei vagoane 
de poștă ale expresului, numărul 
victimelor s-a ridicat la numai șase 
morți și 30 răniți.

copterului doborif:

reiese că eforturile se 
asupra construcției de 
locuințe. „Sînt adeptul 
care susțin să se con- 
putin. dar mai com- 

mărturisește el.
„In actualul plan cincinal — ne 

spune ing. Kedro — ca si în cel de 
perspectivă, se prevede continua 
dezvoltare a Slovaciei și a capitalei 
sale. In ceea ce prîveșle Bratislava, 
vă pot oferi imaqinl concrete". Plan
șele ce cuprind contururile viitoare
lor construcții dezvăluie în fața 
noastră imagini interesante. Din 
mulțimea lor am reținut proiectul 
noului pod peste Dunăre șl cartierul

Republicii 
preaăttt 
celelalte 
nat'ona- 
— Ziua 

a

• LA RENUMELE mondial 
al sticlei cehe contribuie și 
sticlarii din Svetla nad Saza- 
vii. întreprinderile „Bohemia" 
construiesc în această locali
tate o nouă unitate pentru fa
bricarea cristalelor cu conți
nut de plumb, ceea ce va du
bla producția fabricii de sticlă 
existentă în Svetla. La noua 
unitate vor lucra 2 300 de 
muncitori ; ea va intra în pro
ducție la începutul anului 
1971.

Gravă secetă
în Peru se află

de lavăL1MA. — Peru cunoaște cea 
maro secetă din ultimii 50 de metri, care miercuri

localitate Ca- 
vulcanului fili- 
sub amenința- 
înalt de șase 

dimineața se

MANILA. — Mica 
malig de la poalele 
pinez Mayon 
rea unui val

Localitatea Camalig amenînfată de lavă
găsea la numai trei km distanță și 
își continua alunecarea lentă. O altă 
masă fumegîndă de lavă, de dimen
siuni mai reduse, se îndrepta, în a- 

timp, ceva mai la vest, asu-celași
pra orășelului Guinobatan.

Comisia de vulcanologie de la

Manila
că din

a anunțat pe de altă parte 
craterul vulcanului continuă

reverse lavă. Erupțiile sale, 
sînt însă în prezent de intensitate 

mult mai slabă.

să se

CRONICA
Problema 
vietnameză•••

D. 
In fața 

care au 
D. Viet- 

Încă o 
este de

F.B.I. a publicat noi 
fotografii ale

WASHINGTON. — Biroul Federal 
de Investigații (F.B.I.) a publicat 
marți două noi fotografii ale lui 
James Earl Ray, căutat de poliția 
americană ca urmare a asasinării 
pastorului Martin Luther King, la 4 
aprilie, în orașul Memphis. Anterior, 
F.B.I.-ul publicase deja trei fotogra
fii ale lui Ray, dar una din cele 
publicate marți este considerată ca 
tiind cea mai bună din cele difu
zate pînă în prezent. Această foto
grafie a fost luată la sfîrșitul lunii 
ianuarie sau începutul lunii februa
rie în California, însă poliția fede
rală nu a dezvăluit nici orașul și

R. F. A GERMANIEI, in cursul recentelor alegeri pentru parla
mentul landului Baden-Wurttemberg, un succes neașteptat a fost în
registrat de Partidul Na/ional Democrat, partid neonazist. Rezultatul 
alegerilor a indignat pe locuitorii din Stuttgart care au participai Ia 
o demonstrație de protest, exprimindu-și temerea fa{ă de reînvierea 
nazismului.

IN CLIȘEU : Demonstranți din Stuttgart purllnd pancarte pe care 
scrie: „10 la sulă naziști, rușinea noastră".

polarizează din nou atenția opi
niei publice mondiale. A stîrnit un 
larg ecou declarația Ministerului A- 
facerilor Externe al R. D. Vietnam 
cu privire la nivelul, locul și data 
convorbirilor oficiale dintre R. 
Vietnam și Statele Unite, 
tacticii de tărăgănare, la 
recurs S.U.A., guvernul R.
nam a considerat necesar, 
dată, să facă cunoscut că
părere că între Hanoi și Washing
ton ar trebui să . înceapă imediat
convorbiri oficiale. In acest sens gu
vernul nord-vietnamez l-a numit pe 
Xuan Thuy, ministru, reprezentant 
al său care să înceapă convorbirile 
oficiale cu reprezentantul S.U.A., A- 
verell Harriman, ambasador cu în
sărcinări speciale, în vederea înce
tării necondiționate a bombardamen
telor aviației americane și a tutu
ror celorlalte acte de război între
prinse împotriva R. D. Vietnam 
Perspectiva unui prim contact care 
va avea loc după toate probabilită
țile la 10 mai, la Paris nu poate de- 
cît să-i bucure pe cei care sprijină 
cauza 
mez. 
lucru 
pomi 
forță
îngenuncheze. Discuțiile de la Paris 
vor fi, după toate probabilitățile, di
ficile. Ele vor constitui însă primul

dreaptă a poporului vietna- 
Orioare ar fi obstacolele, un 
este evident și anume, că po- 
vietnamez a dovedit că nici o 
din lume nu este capabilă să-l

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA! Petcoșenl str. Republicii ar, 90. Tel. 1662, 269 (G.G.V.J.).

lui J. E. Ray

pămînt, a-

San Cris-

nici mijloacele prin care a intrat în 
posesia el. A doua fotografie a fost 
făcută în Mexic, în noiembrie anul 
trecut.

CUTREMURE 
iN VENEZUELA

CARACAS. — In regiunea Tachira 
din Venezuela au fost înregistrate 
marți două cutremure de 
vînd o intensitate de 5,5 grade. Mai 
multe clădiri din orașul 
tobal au fost avariate.

EVENIMENTELOR SÂPTĂMÎNII
pas spre convorbiri concrete, <efe- 
ritoare la fondul problemei — lichi
darea războiului și asigurarea vi
itorului poporului vietnamez care 
luptă cu arma în mînă pentru asi
gurarea dreptului său de a-și hotărî 
singur soarta. Ofensiva forțelor pa
triotice sud-vietnameze din ultimele 
zile împotriva pozițiilor ocupate de 
trupele saigoneze și americane care 
încearcă să mențină cu ajutorul for
ței administrația saigoneză urîtă de 
popor, dovedește că vietnamezii sînt 
hotărîți să lupte pînă la victoria 
definitivă, pînă cînd; invadatorii 
vor retrage din Vietnam.

Criza 
de guvern •••

se

tide, socialist și social-creștin, deși 
au pierdut Ia ultimele alegeri 14 
locuri în parlament, puteau să alcă
tuiască noul guvern întrucît din cele 
212 mandate socialiștii și social- 
creștinii dețin în actualul parla
ment 129 de mandate asigurîndu-le 
majoritatea. Se pare însă că disen
siunile existente în rîndul celor două 
partide, dezbinate ca urmare a dis
putelor lingvistice, au predominat 
intereselor de moment. Eșecul Iui 
Leo Collard pare să indice că ac
tuala criză va mai dura încă multe 
săptămlni în ciuda faptului că regele 
Baudouin a încredințat din nou la 
7 mai 
nants

fostului premier Vanden Boey- 
sarcina de a forma guvernul.

nurneroșl 
„liberal", 
candida

ta Phila-

R. S. CEHOSLOVACA.
O nouă metodă pentru construirea 

unei case de locuit pentru o singură 
familie — un complex monolit tur
nat o dată de la fundație la acope
riș, care se construiește ulterior.

Acțiuni 
de salvare 
a minerilor 
blocați la 
Hominy Falls

din Belgia continuă să persiste 
deși a trecut mai bine de o lună de 
la alegerile generale și aproximativ 
trei luni de la. declanșarea ei. Ulti
mul „formator" însărcinat de regele 
Baudouin cu alcătuirea unui guvern 
belgian, Leo Collard, președintele 
Partidului socialist belgian, a tre
buit să renunțe și el la misiunea sa 
după intense tatonări care au durat 
aproape două săptămlni. încercarea 
sa de a ralia punctelor sale de ve
dere, în special pe conducătorii so
ci al-creștini, s-a soldat cu un eșec. 
Dorința lui Collard consta în rea
ducerea la putere a socialiștilor du
pă doi ani de! opoziție. Posibilități 
practice ar fi existat. Cele două par-

In cursa 
electorală •••

pentru președinția Statelor Unite 
și-a făcut apariția un nou preten
dent : Nelson Rockefeller, guverna
torul statului New York, care a a- 
nunțat că va încerca să obțină în
vestitura partidului republican. Du
pă cum se știe, din partea acestui 
partid candidează și fostul vicepre
ședinte Richard Nixon. Faptul că 
Rockefeller și-a anunțat hotărîrea 
de a candida pentru postul de pre
ședinte al S.U.A. după ce cu o lună 
în urmă declarase că nu va solicita 
candidatura republicană, a luat prin 
surprindere pe mulți observatori. Se 
pare însă că teama unor fruntași al

partidului republican, că Nixon nu re
prezintă „omul forte" care l-ar putea 
infringe pe senatorul Robert Kennedy 
a stat la baza acestei schimbări. A- 
mintirea eșecului lui Nixon în fața 
defunctului John Kennedy în 1960 
continuă să-i obsedeze pe multi re
publicani, deși, așa cum scria recent 
ziarul „New York Times", în alte 
privințe, sînt foarte mulțumiți de 
Nixon. Dificultatea pe care o întîm- 
pină Rockefeller de a specula slă
biciunile lui Nixon, constă în fap
tul că el este considerat de 
republicani ca fiind prea 
De altfel, după anunțarea 
turii, Rockefeller a expus
delphia programul său declarînd că 
„acțiunile și conceptele S.U.A. au 
pierdut progresiv orice contact cu 
realizările și problemele unei lumi 
în plină dezvoltare". In legătură cu 
agresiunea S.U.A. în Vietnam, el s-a 
pronunțat pentru o „dezamericaniza- 
re" a războiului.

O primă verificare a posibilități
lor lui Rockefeller, de a lupta îm
potriva lui Nixon au oferit-o alege
rile preliminare de săptămîna tre
cută din statul Massaschusetts unde 
a obținut majoritatea voturilor re
publicane. Deși se bucură de spri
jinul fățiș sau tacit al celei mai mari 
părți a statelor din Noua Anglie do 
pe coasta Atlanticului. Rockefeller 
reprezintă însă, în ultima Instanță, 
preferința numai a acelor elemente 
care obișnuiesc să mizeze fără a a- 
vea toate șansele, de partea lor.

N. BADEA

NEW YORK. — Acțiunile de 
salvare a minerilor blocafi ln- 
tr-o galerie la minele din Ho
miny Falls (Virginia de Vest) 
au continuat cu ajutorul unor 
pompe puternice care încearcă 
să scoată apa din galeriile 
inundate. Nivelul apei conti
nuă să scadă, și 
ranfa ca să 
șire pentru 
bloca(i.

In același
săparea unui pu{ de 170 metri 
pentru a 
galeriei.

Minerii 
zionafi cu
unei benzi transportoare care 
a rămas in funcțiune după ac
cident. Legătura telefonică cu 
acest grup a putut fi menținu
tă continuu. Nu se știe Insă 
nimic despre un alt grup de 
12 mineri blocafi Intr-o altă 
galerie, în urma aceluiași ac
cident.

există spe- 
se deschidă o ie- 
cei 25 de mineri

timp s-a început

se asigura aerisirea

blocafi sint aprovi- 
alimente cu ajutorul

Tiparul; LP.H. Subunitatea Petroșenl 40 369


