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Banul roșu
ÎNTÎLNIREA TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU
CU CONDUCEREA

UNIUNII SCRIITORILOR

Constituirea comitetelor de direcfie în

întreprinderi și organizații economice

Un program <lc activitate
veritabil pentru organul
de conducere colectiva
al 1.1. I Petroșani

Fiecare dintre noi a auzit 
despre tuberculoză, cancer sau 
despre bolile de inimă. Fie
care dintre noi știe că acestea 
sînt boli grave, 
atunci cînd ■«■■■■■■ 
sint depistate 
și tratate cu 
întârziere. De 
aceea. fiecare 
dintre noi are 
datoria să-și cu
noască perma
nent starea să
nătății, să-și ve
rifice periodic
această stare. Pentru a veni 
in sprijinul cetățenilor din o- 
rașul Petroșani, spitalul unifi
cat din localitate a organizat 
o acțiune sanitară specială. In

acest scop, caravana de radio
fotografie medicală, instalată 
în căminul constructorilor — 
lingă Școala generală nr. 6 —

Caravana de radiofotografie

iunie a. c. In funcție de re
zultatele găsite pe radiografie, 
persoanele suspecte sau bol
nave de tuberculoză, cancer 

sau boli de ini
mă vor fi luate 
imediat în tra
tament medical 
corespunzător

Este de dato
ria fiecărui ce
tățean, din car
tierul Aeroport, 
de a se prezen
ta la acest e-

xarnen medical, prin aceasta 
apărîndu-și sănătatea sa, a 
membrilor familiei sale și a 
colegilor din colectivul de 
muncă

In ziua de 22 mai a. c., tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășul Paul Niculescu-Mizil, au a- 
vut o întilnire Ia sediul Comitetu
lui Central cu membrii Biroului U- 
niunii Scriitorilor și ai biroului or
ganizației de bază P.C.R. a scriito
rilor din Capitală. Au luat parte 
acad. Zaharia Stancu, Ion Pas, Pop 
Simlon, Letay Lajos, Eugen Barbu, 
acad. Geo Bogza, Demostene Botez, 
Anton Breltenhofcr, Mihnea Gheor
ghiu, Alexandru Oprea, Marin Preda, 
Aurel Rău, Tiberiu Ulan, Constantin 
Chiriță, Cezar Baltag, Geo Dumitres-

cir Ion Horea, Eugen Jebeleannr 
Ioanichie Olteanu, Szasz Janos.

La întilnire au participat tovarășii 
Pompiliu Macovei, președintele Co
mitetului de Stat pentru Cultură șl 

• Artă, Dumitru Ghlșe, adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R, Alexan-' 
dru Bălăci, 
teiului de
Artă.

In cursul
tale probleme actuale ale creației 
și criticii literare, precum și alo 
pregătirii celei de-a Ilt-a Conferințe 
pe tară a scriitorilor din România.

vicepreședinte al Comi- 
Stat pentru Cultură șl

întâlnirii au fost discu-

Conform cu Hotărîrea Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R. și a Con
siliului de Miniștri cu privire Ia 
constituirea comitetelor de direcție 
ale întreprinderilor și organizațiilor 
economice, a avut loc adunarea sa- 
lariaților întreprinderii de industrie 
locală Petroșani pentru desemnarea 
membrilor organului de conducere 
colectivă a înteprinderii. In comite
tul de direcție au fost numitr 8 ca
dre de conducere, directorul, ingine
rul șef, șefi de servicii, iar din rîn- 
durile salarlaților au fost aleși doi 
muncitori cu vechime Îndelungată 
și experiență bogată în producție. 
Așadar, competența specialiștilor a 
fost 
tică
derl 
mia

Salariații întreprinderii au folosit 
acest prilej pentru a purta dezbateri 
vil pe marginea informării prezen
tate de directorul întreprinderii a- 
supra activității desfășurate de I.I.L. 
tu perioada 1 ianuarie — 1 mai 
1968 și de a jalona obiectivele prin-

examinează zilnic, intre orele 
8 și 19, toate persoanele în 
virstă de peste 7 ani, din car
tierul Aeroport, care se vor 
prezenta pină la data de 15

I I

completată cu experiența prac- 
a colectivului acestei întreprin
de mare importanță în econo- 
municipiului.

Inițiativă
lăudabilă

informării prezentate, au reu- 
pună în lumină rezervele in- 
ale întreprinderii care valori- 
pot garanta obținerea unor 

economice substanțial

șl ale cetățenilor 
vorbitori s-au re- 
lor la neajunsu- 
procesul tehnolo-

plăriei precum și amenajarea unei 
uscătorii ceea ce va conduce atât la 
îmbunătățirea calității mobilei cît și 
la micșorarea consumului de mate
riale. Tot pentru îmbunătățirea ca
lității mobilei e necesar să se re
nunțe la lustruirea manuală, să se 
perfecționeze procesul de lustruire 
Un dezavantaj al dispersării 
relor constă în transportul de 
riale intersecții. Oamenii-și 
timpul cu aprovizionarea cu
riale, iar pentru a se recupera pier
derile de timp sînt chemați la lu
cru în timpul lor liber.

O altă cale pentru îmbunătățirea 
activității timplărlei o constituie 
valorificarea superioară a materia
lelor. revalorificarea deșeurilor. Or,

atelie- 
rnate- 
pierd 
mate-

I
I

cipale pentru atingerea cărora tre
buie să persevereze tânărul organ 
de conducere din primele zile ale 
activității sale.

Observațiile, sugestiile celor care 
au luat cuvîntul, spiritul lor critic și 
autocritic mult mal pronunțat decît 
cel al 
șit să 
terne 
flcate
rezultate 
mai sporite, satisfacerea într-o mă
sură șl mai mare a cerințelor econo
miei municipiului 
lui. Foarte niulți 
ferit în cuvîntul 
rile existente în
gic, în organiazrea producției și a 
muncii, precum șl în privința con
dițiilor de muncă în Întreprindere.

Astfel, muncitorul tâmplar Maksai 
luliu a cerut comitetului de direc
ție să persevereze mai mult pen
tru perfecționarea organizării aces
tei importante subunități a intreprn- 
deril care este tîmplăria. Printre pri
mele cerințe ar fi centralizarea tîm- ;
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momentele 
tine rit în- 

comic ire- 
menționez.

Miercuri, 22 mai, tovarășii Chivo 
Stoica, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent, se
cretar al C.C. ai P.C.R, Mihai Da- 
lea, secretar 
zela Vass și 
ție la C.C.
cit delegația
Oamenilor Muncii din Cipru (AKEL), 
oare face o vizită în tara noastră.

Delegația este formată din tova
rășii Andreas Fantis, secretar qene-

ral adjunct al Partidului AKEL, dl< 
rector al ziarului „Haravghi", con- • 
ducătorul delegației, Kyriakos Hristu, 
membru al Biroului Politic, și Gri- 
gorios Spiru, membru al Comitetu
lui Central

Cu acest
schimb de 
activitatea
ale celor două partide.

întâlnirea s-a desfășurat tntr-o at
mosferă caldă, tovărășească.

Jiului, în Lupeni.ut/aMnația
al C.C. al P.C.R, Ghi- 
Bujor Sion, șefi de sec
ai P.C.R, s-au întâlnit 
Partidului Progresist al

al Partidului AKEL 
prilej a avut toc un 
informații privitoare la 
și preocupările actuale

Blocuri turn pe marginea

I Start in repararea I 
| școlilor

I
I
I
It
I
I

La Lupeni a început efec
tuarea lucrărilor de reparafii 
capitale, sau curente, la școli, 
fără a- se stingheri procesul 
de invăfămînl. La Școala ge
nerală nr. 2 se execută ten
cuieli exterioare; în jurul clă
dirii Scolii nr. 4 se toarnă dale 
de beton, iar la Grupul școlar 
minier, de la Grafit, se efec
tuează vopsitorii și zugrăveli 
interioare, se repară acoperi
șul.

Se prevede ca, cel tirziu 
pînă la 15 august, toate cele 
8 unități școlare din Lupeni 
să aibă încheiată reparația 
pentru a fi pregătite din timp 
in vederea deschiderii viito
rului an școlar.

Se cuvine apreciată inițiativa pe 
care a avut-o directorul Scolii co
merciale din Petroșani, prof. Marin 
Verzan, de a materializa acest spec
tacol în pofida tuturor greutăților 
care i-au stat în cale. Un cuvînt de 
laudă merită maestrul Alexandru Je- 
Ies pentru răbdarea și perseveren
ța cu care a îndrumat pe tinerii in- 
terpreți, aliciți pentru prima dală în 
viața lor pe scenă.

E de așteptat ca inițiativa Școlii 
comerciale să fie preluată și de con
ducerea liceelor din municipiul nos
tru, reinstaurîndu-se astfel o tradi
ție valoroasă 
ceastă formă 
iară prezintă 
tru elevi și 
dintre ele : pregătirea viitorului pre- 
țuitor al acelei arte de mare rafi
nament care este teatrul și lărgi
rea orizontului spiritual, necesar 
oricărui absolvent al unei școli.

Prof. Constantin PASCU, 
secretar literar al Teatrului de stat 

„Valea Jiului"

de urmat ce-

CABANA RUSU
IHPRCIHRR 2a

speclalo- 
luminile

Pentru sucul de roșii, 
sticle pe motiv că nu

a școlii românești. A- 
de activitate exlrașco- 
multiple avantaje pen
am aminti doar două

și borcanelor nu-i o

de
24
10

re-
co-

și borcane. Stau aproape 
aici...
i s-a răspuns răspicat.

— Am 
aș putea

— Noi

toate șansele să aș- 
sferturi de oră pînă 

de la bucătărie trece 
mese. Ospătară de la

O întrebare în sezon turistic:

După un drum lung, în 
mese nu te întâmpină ni- 
dacă nu cunoști obiceiurl- 
ai

de o voce ama- 
care să te întrebe 
Iar la plecare 
ureze drum bun,

demnă

la Petrila

VREMEA

Neliniște
americane

Foto: N. Moldoveana (Continuare tn pag a 4-a)

viitoarei căi ferate care 
lege noua mină Llvezenl

miliarde mărci germa- 
reprezintă 10,3 la sută 
capitalului societăților 
titlu de comparație se

Topografii Ia lucru. Se fixează te- 
rasamentul 
urmează să 
de gară.

„Deutsche 
participă- 

principalul 
din R.F.G.
producția

Nu cu multe zile in urmă, răs- 
punzînd unei invitații, ne-am îndrep
tat spre Casa de cultură, la un 
spectacol de teatru realizat de elevii 
Școlii comerciale din Petroșani. O 
dată cu bătaia ultimului gong, ru
moarea sălii s-a stins pentru ca să 
se metamorfozeze în aplauze gene
roase la deschiderea cortinei. Pe 
scenă au apărut cițiva inlerpreți- 
elevi, vizibil impresionați de vasti
tatea scenei, de mulțimea 
rilor de țoale vîrslele, de

reflectoarelor îndreptate spre ei. Pe 
parcurs, însă, limbile s-au dezlegat, 
mișcările au devenit mai firești, me
moria a redevenit ascultătoare. Și 
aplauzele spectatorilor s-au repetat 
cu dărnicie, răsplătind 
mai izbutite realizate de 
terpreți, replicile de un 
zistibil. Căci, am uitat să
piesa era o comedie intitulată „în
cotro ?" scrisă de dramaturgul 
hoslovac Otlo Safranek.

Dintre tinerii actori amatori, 
cruțați din riadul elevilor Scolii
merciaie din Petroșani, s-au remar
cat cițiva pe care-i consemnăm fără 
nici o reținere, felicitindu-i pentru 
munca depusă in orele lor libere sub 
îndrumarea atentă a profesorului și 
actorului Alexandru Jeles. Ne-a plă
cut, astfel, jocul degajat și veridic 
al elevei Drolzinger Viorica (inslitu- 
toarea Rupena), dăruirea elevului 
Nenadov Ștefan (Voita), seriozitatea 
și prestanța lui Patrașcu Gheorghe 
(judecătorul Macek), gingășia Dori
nei Neagu (Sofia).

Omul cu
borcanul

din cartierul Car paf i al

autoservire

am citit in ziar că se primesc la toate 

îndeplinesc

„GospodineI V aloriiicind disponibilul de 
ele și borcane realizați însemnate economii 
neșli /" S‘ mai departe, cunoscutul anunț te 
vită fie prin ecranul televizorului, fie prin
lermediul publicității in ziar să vii cu sticlele 
și borcanele la magazinele O.C.L. Alimentara.

lată-l pe unul din cititorii noștri, M. lones- 
cu, intr-una din zilele trecute, la ora 15,30, 
magazinul alimentar 
cașului Petroșani.

ceva sticle 
să le aduc 
nu primim

Jurnal 
citadin

— Dar 
n; tgazlnele alimentare.

— Sticle mai că am primi dacă 
condițiile cerute. Dar borcane nu.

La magazinul alimentar nr. 12 cu
din cartierul Aeroport — același lucru. Aici se 
primesc sticle numai în schimbul celor pline. 
Botcane — de asemenea nu. Și nici sticle nu se 
primesc în toate cazurile, 
bunăoară, nu se primesc 
se cunoaște prețul.

Achiziționarea sticlelor 
simplii manevră comercială, ci răspunde unei 
importante necesități impuse de asigurarea am
balajelor pentru industria alimentară. Pe de altă 
parte, acțiunea vine în sprijinul cetățenilor de
oarece nu-i deloc plăcut să-ți transformi căma
ra în depozit de sticle și borcane goale. Dar 
unde să le valoriiici ? Pentru care motiv maga
zinul alimentar cel mai apropiat te refuză mai 
mult sau mai puțin delicat atunci cînd vii cu 
sticle și borcane pentru schimb sau valorifi
care ?

Sint întrebări Iu care cei mai bun răspuns îi 
constituie luarea de măsuri ca fiecare magazin 
alimentar să preia fie la schimb, fie cu numerar 
sticlele și borcanele aduse de cetățeni.

Altfel îndemnul adresat populației pentru va
lorificarea sticlelor șt borcanelor disponibile se 
transformă în gălăgie făcută pentru nimic.

PE POTECI DE MUNTE 
d ltifierariî cu recomandafîe 
• Cu 41. Vlahuță pe înalfi* 
mile Parîngului 9 Turismul 
începe de la magazinul spor 
tiv

A început sădirea 
florilor de' vară

Incepind de luni, pe arte
rele principale ale orașului șl 
ale cartierelor Carpați și Ae
roport din Petroșani a înce
put sădirea florilor de vară. 
Se vor planta pînă la sfîrșitul 
lunii cca. 80 000 de flori de 
vară de diferite specii.

Incepind cu dala de 1 iunie, 
comitetul sindicatului de la 
E. M, Petrila va deschide, sub 
auspiciile clubului din locali
tate, un cera loto pentru ti
nerii amatori. Se vor preda 
lecții despre tehnica folosirii 
aparatelor și a developării.

i 
I 
I
I 
I ESTE RENTABILA?

Azi la ora 8 temperatura 
aerului a fost de plus 10 gra
de la Petroșani și plus 12 gra
de la Paring. Maximele 
ieri au oscilat intre plus 
grade și, respectiv, plus 
grade.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE:

Vreme în general frumoasă, 
cu cerul variabil.

Vînt din sectorul sudic.

I 
I
I
I
I 
I

Pină nu demult, problema inves
tițiilor americane în Germania occi
dentală er.a considerată secundară. 
Nici conducătorii de la Bonn, nici 
cercurile de afaceri nu păreau să 
se neliniștească de progresul lor ra
pid, cu toate că în perioada 1961 — 
1966 ele au atins, în medie, 300 mi
lioane dolari pe an.

Răspunsul pe care-1 dădeau res
ponsabilii germani ai investițiilor a- 
mericane era mereu același: „Sîn- 
tem liberali. Nu putem deci, din 
punct de vedere ideologic, să ne 
opunem investițiilor străine. Să nu 
uităm că după război americanii au 
contribuit mult la redresarea tării 
noastre. Trebuie să fim lucizi; nu 
este un secret faptul că majoritatea 
întreprinderilor noastre sînt prea 
mici pentru a putea rezista gigan
tului american".

Dar, de doi sau trei ani, situația 
a evoluat. Multe cărți și numeroase 
articole au început să comenteze 
din ce fu ce mai mult pe această

La cabana Rusu, încălzirea cen
trală — visul nopților de iarnă din 
anii trecuți — este pe cale să prin
dă viață. Dar turiștii care poposesc 
aici fie iarna fie vara, fie pentru o 
noapte, fie pentru citeva ore doar, 
au nevoie și de altă căldură; au 
nevoie de ceea ce se numește os
pitalitate, 
sala de 
meni și, 
le casei,
tepți cîteva 
cînd cineva 
prin sala de 
bufet e veșnic plecată. Dar nu con
tează. Turistul e obișnuit cu drumu
rile. Mai face un drum la bucătă
rie anunță ospătară, se întoarce la 
ghișeu, ospătară îl servește și din 
nou pleacă. Următorul client sosit

la ghișeu după cîteva minute, re
petă același drum. Mulțl turiști se 
întreabă de ce la acest ghișeu se 
face excepție de la regulile gene
rale ale comerțului, de ce nu se 
respectă orarul de servire de ce, de 
fiecare dată, trebuie să bați cu de
getul în fereastră, iar atunci cînd 
într-un tirziu, ospătară își face a- 
paritia, pare cu totul străină de in
teresele cabanei ? Dar nu numai a- 
ceastă ospătară, ci întreg persona
lul pare străin fată de turiști. Lo
calul nu este un restaurant obișnu
it, e totuși o cabană și, ca la toate 
cabanele din tară, dorești să fii în
tâmpinat Ia ușă 
bilă, de-a casei, 
ce dorești, 
cineva să-ți
o dată cu invitația de a mai vizita

și altădată cabana. Piin aceasta nu 
înțelegem că de azi înainte respon
sabilul cabanei să stea proțap ia 
ușă. Ospitalitatea poate fi dovedi
tă cînd te aștepli mai puțin — chiar 
și atunci cînd ti se întocmește nota 
de plată.

La toate cabanele se vorbește de 
rentabilizarea lor financiară ca și 
cum acesta ar fi scopul suprem al 
cabanelor și nu dezvoltarea turismu
lui.

Da! Cabanele să fie rentabile, 
nimeni nu dorește altfel, dar renta
bilizarea lor începe întotdeauna do 
la cabanier, prin modul în care a- 
cesta își atrage șl își primește oas
peții. Dar pentru a realiza această 
condiție de supraviețuire financia
ră — să dezvoltăm turismul! Pen
tru a dezvolta turismul să atragem 
cît mai multi tineri, să le oferim 
posibilitatea de a se distra mai bine 
decît în oraș, să le oferim mîncă-

în fața investițiilor 
în R. F. G.

DIN PRESA 
STRĂINĂ

temă. La aceasta s-a adăugat pro
blema petrolului, respectiv cumpăra
rea de către TEXACO a 
Erdoel AG" și creșterea 
rii MobiloiI în ARAL, 
distribuitor de carburant 
și care comercializează 
mai multor rafinării.

După trecerea „Deutsche Erdoel 
AG" sub control american și după 
operația ARAL, companiile petrolie
re de dincolo de Atlantic controlea
ză în Germania occidentală aproxi
mativ 45 la sută din piața carburan
ților, ceea ce constituie un procen
taj considerabil. De un an, dificul-

PROGRAM
INEDIT

tațile create în R.F.G. de afacerea 
petrolului s-au disipat oarecum, 
căci în urma problemelor financiare 
cărora S.U.A. trebuie să le facă fa
tă, investițiile americane s-au mal 
rărit în ultima vreme.

Investițiile străine în Germania 
occidentală se ridică acum la apro
ximativ 11,5 
ne, ceea ce 
din totalul 
germane. Ca

menționa că investițiile ger- 
în străinătate erau evaluate, 
decembrie, la ceva mai mult 
miliarde mărci germane.

poate 
mane 
la 31 
de 12

Acest echilibru pare foarte Încu
rajator la prima vedere : dar el este 
mai puțin încurajator dacă se exa
minează această problemă a inves
tițiilor mai de aproape. Investițiile 
germane in străinătate se reparti
zează în modul următor: Europa — 
55 ia sută, lumea a treia — 24 la

clu- 
or- 
ora 
joie

Comitetul U.T.C. de la mina 
Uricanl, în colaborare cu 
bul minier din localitate, 
ganizează astă seară, la 
19,30, în sala clubului, o
a tineretului care are prevă
zut în program un concurs 
de dezlegări 
cest ‘concurs 
participe toți 
de „enigme 
premiați rebusiștii 
dezlega careul de cuvinte în
crucișate șl cele trei probleme 
de enigmistică stabilite de or
ganizatori. Pe lingă invitația 
transmisă pe această cale, or
ganizatorii anunță toți tinerii 
amatori, să nu uite — cu gin- 
dul la premii sau la dansul ce 
va urma după concurs, in
strumentele indispensabile re
busului : un creion cît mal 
moale și, bineînțeles, o radieră,

un
rebusiste. La a- 
sint invitați să 
tinerii amatori 

învinse". Vor fi 
care vor
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entrn turiștii
resc să ajungă pe 
iul Parîngul mic 

căldare 
acesta

glaciară a 
este drumul 

accesibil, 
același timp im- 

de interes 
marele pe- 

Jumînării, 
Parîngului

Stina Roșiile — vîrlul Sliveiul 
vîrlul ficmănarca — vîrlul Cîrja 

viriul Parîngul File
tra- 
siis 
De 
de 

! ia
m

CU AL. VLAHUTA

(Din „Călăuza turistului" 
Paring—Șurean).

după 2—3 ore Ia cabana I.C.F. 
coborind în general pe direc
ția nord-vest.

pe Înălțimile Parîngului
iau prigoanele in piept. Doi plăieși 
înalti Și trupeși merg pe lingă cai. 
Ei calcă ușor și lin, ca și cum ar 
pluti. Un drumeag îngust, săpat cu 
multă greutate, pleacă din coasta 
Novacilor și urcă, șerpuind printre 
surpăluri și virioape mincate de 
șuvoaie, pînă la Titvele. Aici des- 
călecăm, după cinci ceasuri de 
drum și intram in răcoroasa pădure 
de brazi, ce acoperă ca o căciulă 
vîrful țuguiat al muntelui. In mij
locul acestei păduri străbătută de 
izvoare, sint cîteva case de lemn — 
locuințe de vară pentru iubitorii de 
liniște, de aer curat și de natură 
frumoasă Gustăm și noi, două cea
suri, farmecul acestui colț de rai 
și pornim mai departe. Cum ieșim 
din pădure, apucăm la dreapta și — 
după un ceas de suiș anevoios — 
ne oprim pe vîrlul Păpușii, munte 
gol și singuratic, înfipt deasupra 
Titvelor ca o căpâținu de zahăr. ,

De aici, în zarea largă ce se des
chide în jurul nostru, vedem lim
pede coamele munților ce se înșiră 
în depărtări: spre miază-noapte și 
apus ne îngrădesc piscurile pleșuve 
ale Vîlcanului, care pornesc din 
fund din coastele Ostlii și vin, in 
clocotișuri, pinu in șpintccătura 
Jiului, de unde începe să se ridice 
și să se înlănțuie gheburile din ce 
în ce mai mari ale Parîngului, lai
nicul munte acoperit odinoară de 
ghețuri din a căror topire înceată 
i-au rămas pe zănoage de la găuri 
turme de stînei albe; rotunjite de 
frecarea apelor, iar printre ele la
curi albastre și minunate căderi de 
izvoare, care fac din acest munte 
una din cele mai frumoase podoa
be ale Carpafilor noștri. In fund, 
lo apus spre răsărit, se înșiră

niște sentinele uriașele virvare: 
Comanda Prisloapcior, Grivele, 
Mîndra care se ridică la o înălți
me de peste 2 500 m, Gruiu, Piciișa, 
Piatra Tăiată, Coasta lui Rusu. Din 
spatele Mohorului, Grubenii Parîn
gului se despart în două șiruri și 
apucind între ei undele Lotrului de 
la Obirșie, le împreună mai încolo 
cu ale Lotrifci și Ic duc în hiold 
de vale, clubucindu-lc de știrici, 
pînă dincolo de Brezoi, unde Lotrul 
se varsă în Olt. Numai spre mia- 
z6-zi privirea scapă și se adînceș
te în limpezișul văilor. Pe strunga 
aceasta de lumină, departe, în lan
dul zării, vedem cuibărite la un loa 
cîteva pete argintii, sclipitoare ca 
niște cioburi de oglindă în bălaii 
soarelui. Acolo-i

(Din „România 
Al. Vlahuță.

eiortnl nostru 
de extraordi- 

cu totul neaș- 
desfășoară; Ia

sului. Poteca noastră I 
versează pîrîul ceva mai 
de nivelul apelor lacului, 
aici vom schimba direcția 
mers. Ne îndreptăm brusc 
dreapta, dar după 20—30 
poteca ne îndrumă iar Ia stin
gă; ne ailăm pe o bîrnă care 
ocolește un cap stîncos, de pe 
care avem o vedere largă. 
După stincă cotim iar Ia stin
gă, încheind astfel un semi
cerc și apoi în serpentine de
se ieșim pe o noua terasă. 
Traversăm un izvor firav care 
la buza căldării, în apropiere 
de prăpastie, formează 
culeț ciudat. De Ia lac 
pirîul se aruncă înlr-o 
dă destul de mare.

Abia acum putem spune că 
ne aflăm fn căldarea seacă a 
Paringiilni 
un urcuș 
dreapta. în 
ta care ne 
un laluz prelung (un depozit 
morenic); din punctul în care 
am ieșit aici schimbăm direc
ția spre stingă, mergind pe 
laluz cu 300 ni. Taluzul sepa
ră o depresiune longitudinală 
de sub coasta Sliveiului. Tra
versăm 
și urcăm 
tine

In zori pornim. Șutul rămine în 
ceață. După un ceas de drum prin
tr-o pădure de iagi și de goruni, 
ieșim în luminiș. Pe dealul sterp, 
acoperit de o iarbă măruntă și cră
pat de arșiță, caii gîfîind sub noi,

Sliveiului. Tot 
este compensat 
nara panoramă, 
teptată ce se
picioarele noastre, spre nord, 
se adîncește imensa, dar pri
mitoarea căldare a Sliveiului, 
in care lacurile glaciare ne 
cheamă cu sclipirile lor; din
colo de ea o spectaculoasă 
priveliște alpină ne oprește în 
loc multă vreme, ca să urmă
rim cu atenție toate ascunzi
șurile spinării Mijei, atractiva 
Custură a Cîrjei, Cîrja însăși 
și ferestruita piramidă a Sfoe- 
niței. De aici traseul des ine 
o plimbare plăcută pe creasta 
înaltă a muntelui, spre vest. 
Urcăm ușor pînă în vîrful prin
cipal, Sliveiul (2 420 m), apoi 
pe panta opusă, coborîm les
ne într-o șa adîncă. Ca să a- 
jungem în creasta principală 
a Parîngului, unde se disting 
bine slîlpii de marcaj, urcăm 
pe contrapanlă printre lespezi 
pînă 
(2 432

Pe 
flăm
cat cu bandă roșie care vine 
de la cabana Paring spre vîr
ful Parîngul Mare. Urmînd din 
punctul amintit mai sus tra
seul în sens invers ajungem

nn la
in jos 
casca-

îngusta depresiune 
pe ultimele serpen- 
în creasta muntelui

Mare. începem 
mai serios spre 
diagonală, pe pan- 
aduce repede pe

la vîrful Gemănarea 
m).

vîrful Gemănarea ne a- 
în calea traseului mar-

pînă

E necesară

o colaborare

Tabără de

mai strînsă

vasla 
șiilor, 
mai scurt și 
seul oferă în
portante obiective 
turistic cum sint: 
rele și surplomba 
căldarea seacă a
Mare, creasta Sliveiului etc. 
Priveliștea spectaculoasă asu
pra celor două mari căldări 
vecine, căldarea cu lacuri a 
Sliveiului 
cu toate 
mine cel 
saj alpin,
riția neașteptată

și cea a Roșiilor, 
inlrindurile lor, ră
mâi important pei- 
completat cu apa- 

a „cetății"
de piatră în ruină a Stoeni- 
ței.

Pornim de la stina Roșiilor 
spre sud-vest, în direcția Ia
cului Zănoaga Stînei. După 
300 m ajungem în dreptul Ia
cului, ocolind astfel zona mlăș
tinoasă din aval de căușul 
Iui. Poteca începe în apropie
re. Ca reper de orientare luăm 
„Punctul Roșu" aflat în pere
tele de Ia sudul lacului; față 
de acest perete înnegrit de 
licheni, pe care pata roșie de 
la care îșl trage numele se 
distinge bine, noi vom căuta 
firul pfrîiașuhii, care vine din 
treaptă în treaptă spre Zănoa
ga. Acest pîrîu ia naștere din 
căldărușele ierboase aflate în 
dreapta noastră, Ia vest. Po
teca este trasată pe malul 
sting. Urcăm în serpentine 
scurte, timp de 6—7 minute, 
pe lingă apă. Trecem peste 
un prim prag și poposim pe 
platoul Inferior al vastei căl
dări seci. In mijlocul platou
lui se află o mlaștină, care u- 
neori spre sfîrșilul verii seacă.

Poteca ciobănească ne că
lăuzește spre dreapta; urcăm 
un dîmb despărțitor și din 
nou pășim pe platforma unei 
mici terase, în care de data 
aceasta se odihnesc apele unui 
Iac format de pîriiaș. Mai la 
stingă matca unei mlaștini 
ne arată existența unui lac 
in curs de colmatare. Sintem 
în locul numit Zănoagele Ur-
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corturi

• la lacul Lia

Căsuța din povești.
Foto: Aurel DULA

între C.M.E.F.S. si J.R.B.C. •

Tirgu Jiu. . 
pitorească") de

C U V I N T

către amatorii

de drumeție

O întîlnire lață-n țață a avut Ioc 
recent între conducătorii asociații
lor sportive din municipiul Petro
șani și I.R.B.C. La masa de discu
ții organizată de Consiliul local al 
Sindicatelor, atit conducerea I.R.B.C. 
cit și responsabilii cabanelor Sraja, 
Buia și Lunca Florii, au aflat ne
mulțumirile sportivilor privind asi
gurarea condițiilor de cazare și 
masă în cabane. Parte din nemul
țumiri se referă la cabana Straja 
Lupeni, care fiind foarte slab gos
podărită in sezonul de iarnă, a îm
piedicat intr-o mare măsură obți
nerea de rezultate corespunzătoare 
în diferite competiții de schi orga
nizate aici. Pe marginea acestei 
înlîlniii ne-am adresat tovarășului 
Slăbii Aurel, membru în biroul exe
cutiv al Consiliului local al sindi
calelor care ne-a relatat și alte as
pecte puse în discuție de către spor-

Pe marginea lacului Lia, în 
Retezat, se preconizează înfi
ințarea unef tabere de corturi. 

9 Știe în sezonul de vară
cabanele Pietrele și Bula nu 

“ îac față afluenței de turiști. 
Unica tabără de corturi situa
tă pe traseul dintre cele două 
cabane și amplasată lingă la
cul 
nea neinrăpăioare.

•
 sura ,--‘5e J~ ’n

șani

Pietrele este de aseme- 
Prin mă- 

luată de I.R.B.C. Petro- 
se asigură cazarea unul 

W Însemnat număr de turiști și 
totodată se ușurează traversa- 

i masivului de către ama- 
2 tori. Amplasarea taberei lingă 

apa iacului Lia va spori far- 
--------— T----------- W înecul acestui colț al Releza- 

plătesc, pretind in--------------tiilni.

„Cabanele ce apaițin de munici
piul Petroșani sînt încadrate la ca
tegoria I dar actuala dotare a lor 
cu cazarmamenl și mobilier nu co- A rea
respunde nici pe departe acestei *-•**
categorii. Asociațiile sportive dis- — 
pun de fonduri limitate iar pentru 9
sumele ce le plătesc, pretind în 
mod cu totul justificat și confortul A
corespunzător —r'‘"! ---- -:! r'“' —
acest confort 
ori nici la nivelul cabanelor de ca
tegoria a 11-a. Aprovizionarea cu 
alimente de asemenea este slabă.
Aceasta se datorește în mare mă- 
sură și faptului că I.R.B.C.-ul nu a a In curind o surprizâ plăcu- 
cunoscut programul competițiilor tă pentru amatorii de drume-
sportive pentru a se îngriji de a- W ție: cabanele Bula, Straja
provizionarea cabanelor. Pentru vii- ț Lupeni, Voevodul și Obîrșia
tor e necesară o mai strînsă cola- Lotrului vor ii gestionate de
borare între C.M.E.F.S. și I.R.B.C. A către mandatari. Extinderea
Iar în privința categoriei cabane- J acestei măsuri este binevenită,
lor, este necesar ca acestea să fie W știut fiind faptul că va CÎș-
reîncadrale după o analiză temei- v t‘9* buna deservire a turiști-
nica de către I.R.B.C.".

nu este asigurat un°l • Cabane gestionate
• de către
• mandatari

Ne aflăm în magazin
specializat pentru desfacerea ar
ticolelor de sport — turism din 
Petroșani. Pe podiumul din interior 
pregătit pentru prezentarea arti
colelor, stau de mai multă vreme 
două motorete Carpați și cîteva 
biciclete. Ne aducem aminte că în 
ultimii ani dintr-o lăudabilă iniția
tivă a responsabilului unității, pe 
acest podium era amenajat cu 
mult gust și pricepere un cort în 
interiorul căruia puteau fi văzute 
și alte articole : sacul de dormit, 
truse de camping, termos, un reșou 
turistic sau o spirtieră etc. Vizita
torii magazinului se inițiau la fața 
locului în cunoașterea articolelor 
expuse ajutați de responsabil, 
care explica cu mai multă ușu
rință calitățile cortului, cum trebuie 
c,’.* amplasat sau cîteva amănunte 
despre accesoriile 
fiecărui turist.

Astăzi însă, 
dute... în sac. Cit timp am vizitat 
magazinul nici un client nu a 
întrebat de motorete sau de bici
clete. In schimb, în fața tejghelei 
s-a discutat aprins despre turism 
și camping. Corturi, paturi pliante, 
saci de dormit, mese și scaune 
pliante. Acestea sint de fapt ar-

ticolele din magazin asupra cărora 
se îndreptă atenția cumpărătorilor I

Cițiva zeci de metri mai departe 
pe strada principală a orașului, 
la magazinul moto—sport, putem 
cumpăra lustre, frigidere, discuri

TURISMUL
ÎNCEPE
DE LA
MAGAZINUL
SPORTIV

a-

Aveți

de cauciuc ?

Pitoreasca cabană din Cîmpu lui Neag.

cizme

întrebarea e adresată ama
torilor de drumefie care se 
îndreaptă înspre cabana Cîmpu 
lui Neag. Pentru a nu avea 
neplăceri /ie ultimii două sule 
de metri, aceștia trebuie sd 
se înarmeze neapdra/ cu... ciz
me de cauciuc. De ce ? Podul 
de peste Jiu diri imediata a- 
propiere a cabanei se ailă în 
reparații de mai mult timp, și, 
după ritmul in care s-a lucrat 
pînă în prezent, se pare cd 
nu va ti terminal prea repe
de. Trecerea Jiului se tace 
prin vad, mai ales la întoar
cere, cînd, după două-trei pă
hărele, nu te încumeți să faci 
echilibristică pe grinzile pro
vizorii ale podului.

'Ti V ‘

indispensabile

corturile sint vîn- fazografice. Dar nu aceasta e sin
gura nepotrivire a profilului dat 
unor unități ole O.C.L. Produse 
Industriale Petroșani. Lo unul din 
magazine găsim biciclete, lo 
altul... piese de schimb. „Dacă 
articolele de turism erau prezentate 
in spațiul destinat acestora — ne 
relata responsabilul Banciu Mir-

desiacere 
mult mai mare decît cea realizată 
la biciclete și motorete.

Dacă moi insistăm puțin asupra 
magazinelor specializate ale ace
luiași O.C.L., rntilnim și alte aspec
te : pantofii de baschet se desfac 
la magazinul de copii pînă la 
mărimea 22. După nomenclatorul 
O.C.L. doar de la această mărime 
in sus, bascheții sint socotiți ar
ticole de sport. In aceași neînțele
gere de profil se mai află și alte 
articole specifice turismului pe care 
nu le găsim în rafturile acestui 
magazin. „Lo Lupeni - ne relata 
responsabila unității nr. 43, Oprișa 
Elena - în nici un magazin nu se 
vînd pantofi de baschet sau de 
tenis. Pentru aceste articole, lupe
nenii sînt nevoiți 
lă Fetroșani*.

Intr-adevăr, la 
zitat magazinele 
rafturile acestora lipseau artico
lele amintite. Lipseau de asemenea 
o seamă de articole de turism. In 
schimb la unitatea nr. 43 printre 
rucsacuri puteau fi văzute... voaluri 
de mireasă (? I), poșete etc.

Nu ar fi cazul ca magazinele 
care desfac articole de turism să 
fie repuse în drepturi ?

In prezent se află în stu
diu amenajarea turistică a ma
sivului Paring. Pentru urmă
torii ani se prevede construi
rea de cabane, teleferice, schi- 
lifturi, care să satisfacă atît 
pasionații turismului de vară 
cit și ai sporturilor de' iarnă. 
Pentru ca noile construcții și 
amenajări să corespundă cit 
mai pe deplin cerințelor ce
lor care le vor folosi, rugăm 
cititorii să ne comunice su
gestiile și propunerile lor pri
vind locurile unde acestea să 
fie amplasate, traseele turis
tice care să fie deservite etc. 
Socotim că aceste propuneri 
vor fi de mare folos pentru 
dezvoltarea turistică a muni
cipiului. Totodată, rugăm citi
torii și co’aboralorii noștri tu
riști, sportivi să ne comunice 
sugestiile lor privind aprovi
zionarea și deservirea în ca
bane, precum și alte aspecte 
în legătură cu excursiile ce 
ar dori să Ie înfăptuiască. De 
lin real folos ne-ar fi. de ase
menea. impresii de drumeție, 
fotografii artistice prin care 
vor putea fi valorificate fru
musețile naturii din împreju
rimi.

La Straja
așteptăm 
un gospodar
pasional

să se deplaseze

data cînd om vi- 
din Lupeni din

Cabana Rusu nu este
care

am

(Urmare din pag. 1)

deservire civili- 
întotdeauna la

ruri în condi|ii de 
zată, să fim atenți 
gusturile lor. Dar la Rusu, distrac
ția este lăsată la voia întîmplării, 
deși în jurul cabanei s-ar putea 
reanima activitatea sportivă de al
tădată. In privința deservirii, sorti
mentul de preparate este mai sărac 
decît în oraș, iar turistul care își 
umple rucsacul de acasă cu de-ale 

■gurii, e privit de sus, ca un intrus 
ce săvirșește un act ostil cabanei. 
Dacă cere două-trei farfurii curate 
și două-trei tacîmuri ca să mănîn- 
ce în condiții civilizate și să lase 
cit mai puține urme pe fața de ma
să, e servit doar dacă prezintă în
credere sau garanție. Și atunci nu
mai după ce ospătarul se uită înde
lung la acest 
farfurii goale, 
deși oferta ar 
din partea lui.

Se spune că
chiar sortită nerentabilității. 
resc. In anul 1968 nu poți concepe 
o cabană situată doar la cițiva ki
lometri de oraș, care să nu dispună 
de un telefon. Din oraș nu poți ob
ține legătura cu cabana pentru a 
reține locuri din timp sau pentru a 
te interesa de cîteva amănunte de 
ordin culinar. Dacă te afli la ca
bană și cineva din grup s-a acci
dentat, aștepți providența sî-ți tri
mită o mașină sau dacă nu, cel mai 
apropiat telefon îl găsești la... 
bana I.C.F. situată cu 552 
mai sus, la numai 15 
vîrful Parîngul 
transportului, la 
spre Petroșani se 
lîmplător. Se mai

De ce 
De ce 
și cu 
ce nu

client care cere... 
Se uită îndelung, 

trebui să pornească

această cabană este
E fl-

mic.
și de
face
spune că drumul

cu
metri 

minute de 
Asigurarea 
la cabană, 

cu totul în-

nu este întreținut, nu este practi
cabil. Dar în fiecare duminică în 
fata cabanei parchează 4—5 auto
turisme, 3—4 microbuze sau furgo- 
nete, 2—3 camioane „Carpati". 
camioanele să nu circule oficial ? 
să. nu fie amenajate cu bănci 
prelate în caz de ploaie ? De
se asigură două-trei curse sîmbăta 
și duminica sub răspunderea unui 
conducător auto plătit pentru 
ceasta în mod cu totul legal ? E 
mai bine ca transportul să fie „a- 
sigurat" prin curse improvizate ad- 
hoc, sub răspunderea unui condu
cător auto care a petrecut la un 
păhărel, mai mult sau mai puțin de
cît noi, și ne taxează după tarife 
stabilite tot ad-hoc ? Prezintă ci
neva garanția transportului și lega
litatea încasărilor ?

Motivîndu-se nercntabilitatea ca
banei Rusu, nu de puține ori s-a a-

u-

firmat că în Valea Jiului nu sini 
suficienți amatori de turism. Că a- 
oeasiă afirmație nu corespunde rea
lității, ne permitem să o dovedim 
printr-o simplă comparație : peste 
4 000 de turiști au petrecut ziua de 
12 mai la Lunca Florii, cabană care 
în prezent are asigurată o legătură 
permanentă cu municipiul, la fiecare 
sfîrșit de săptămînă.

Rentabilizarea cabanei Rusu nu 
poate fi înfăptuită atîta timp cit nu 
există interesul personalului care o 
deservește. Aceasta nu poate fi în
făptuită atîta limp cît personalul se 
scuză că „turiștii vin cu mîncarea 
de acasă iar la cabană cer doar far
furii goale". Pe frontispiciul unei 
cabane ideal gospodărite, poale să 
stea scris cu litere mari: la aceas
tă cabană puteți veni cu mîncarea 
gătită de acasă, dar... văzînd pre
paratele noastre, veți regreta I

,,La sfirșiiul săptărmnii - ne 
scrie Maria Costache, din lupeni 
- cabana Straja este foarte cău
tată pentru frumusețea locurilor. 
La capătul drumului, după ce stră
bați un peisaj ineîntător, găsești 
o cabonă frumoasă. Dar, contrar 
așteptărilor, aceasta este nepri
mitoare. Sala de mese e friguroasă 
și nu poate fi folosită nici iarna și 
nici vara. Aprovizionarea cu ali
mente, deasemenea e sub orice 
critică. Cu totul altfel se prezintă 
cabana Buta din masivul Retezat. 
Deși e situată la o distanță apre
ciabilă, e bine aprovizionată, iar 
prin grija cabanierului oricînd ești 
primit in camere curate și încălzite".

Despre inospitalitatea cu 
te întîmpină cabana Straja
fost sesizați în mai multe rîndurir 
„Am fost un pasionat al pîrtiilor de 
schi de la Straja - ne scrie I. Elias 
din Petroșani - dar din cauza 
condițiilor necorespunzătoare de 
cazare și masă pe care le oferă 
cabana, în această iarnă am oco
lit-o". „Intr-una din nopți, înainte 
de concurs, am fost nevoiți să tă
iem lemne înghețate, scoase de 
sub zăpadă pentru a încălzi ca
mera - ne relata un arbitru de 
schi. (Cabana nu a fost pregă
tită din toamnă cu lemne sufici
ente). A doua zi, neodih
niți, am intrat în competiție".

Nemulțumirile relatate mai sus, 
sint pe deplin întemeiate. Sperăm 
că o dată cu măsura luată de 
I.R.B.C. ca această cabană să fie 
condusă de un mandatar, situațîo 
se va îmbunătăți. Lupenenii doresc 
din toată inima ca frumoasa lor 
cabană să devină primitoare, așo 
ca altădată. Și nu numai ei I

vîndut pe jumătate
In urmă cu patru 

unui produs nou a 
printre amatorii 
reșoui portativ tip turist echipat cu 
două butelii cu gaz petrolier 
lichefiat. La dispoziția turiștilor se 
punea astfel un oparat modern, 
economic, practic și ușor de tran
sportat care le oferă posibilitatea 
de a prepara mincăruri sau bău
turi calde in orice loc și intr-un 
timp foarte scurt.

ani, apariția 
făcut vîlvă 

de drumeție :

Dor la Petroșani vinzatea și uti
lizarea acestui articol este împie
dicată de un inconvenient-: pentru 
cele două butelii, care firește, se 
pun in vinzare neîncărcate, în ora
șul nostru nu există un centru de 
încărcare sau de schimb. Sugerăm 
pe această 
PetroșanL 
produsul, 
asigurarea 
— fără de

lizobii — sesizind forul tutelar des
pic nerespeefarea obligației fur
nizorului. Amintim in acest sens 
că o dată cu introducerea arti
colului respectiv in unitățile comer
ciale, s-a convenit între Ministerul 
Comerțului și fabrica producă
toare ca aceasta din urmă să 
asigure butelii de schimb la fie
care unitate PECO, din localită
țile unde se pun in vinzare reșou- 
rile portative pentru turiști.

cale I.C.R.M.-ului 
care c contractat 

să se preocupe și de 
buteliilor de schimb 

care reșoui este inuti-

Pagină realizată de 
Ion MUSTAȚĂ
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Alfa meserie

Pe ecrane instanței și 
își demască

Aflați cine 
nînd filmul.

dat 
ho-

murdară
Elisabela : hoață 
Așa ai de gind 
viață ?

martorilor, avocatul 
identitatea: el este... 
este avocatul, vizio-

viril mina în buzunarul 
soții de miner și a șter-

Elisabela 
arc 15 ani, 
de mult pe 
tărit pentru

Prima dală a furat 
dinlr-un buzunar străin. Atunci

de gind, Iliuță, să 
scandaluri și să te 

lucru ? Că doar și 
au un sfîrșil. Sau 
dinadinsul s-o slîr-

Barabas (Vulcan) 
dar n-a mai 

la școală. S-a 
altă meserie.

10

lliufă scandal
Este calificat in meseria de 

electrician și a lucrat un timp 
la mină. Dar nu-i place mun
ca. I] întreține... nevasta, mun
citoare la lămpăria minei Vul
can. Mai să nu crezi! Om să
nătos, vin jos, de 26 de ani, 
și să fi întreținutul femeii.

Cu ce se ocupă soțul, Matei 
llie ? Cu spargerea farfuriilor 
și paharelor cind nimerește la 
restaurantul „Straja", cu lovi
rea și jignirea unor oameni 
pe care nu-i cunoaște; cfnd 
nevasta nu-i dă bani de bău
tură, o lovește. Cind soția l-a 
găsit cu o fotografă în casă 
(nu se fotografiau...) lol llie a

făcui scandal. Intr-o noapte, 
eroul nostru a spart gazeta 
circulației.

Cind ai 
le lași de 
apuci de 
aventurile 
ții cu tot 
șești rău ?

a fost iertată. Crezînd, proba
bil, că a cîșligal experiență a 
mai 
unei
pejit de acum 250 lei. A fost 
prinsă și urmează să i se ho
tărască soarta la tribunal.

Hidoasă, murdară meserie 
ți-ai ales 
buzunare, 
pășești în

Prima 
aventură

de

La inceput lotul
Dar după

£1
mămica lin-

O
mină și a

din Petroșani, sir. Republicii 
nr. 105) a vrut să cunoască 
lumea și de una singură. 
ieșit pe poartă și așa singură- 
singurică a început plimbarea 
pe trotuar,
părea interesant, 
vreun kilometru de drum 
constatat că nu e 
gă ca și dă-i cu plînsul. 
tanti a luat-o de
dus-o la un nenea îmbrăcat 
in albastru. In acest lei prima 
aventură a Marcelei a luat 
slîrșit.

In acest timp, mama Marce
lei o căuta disperată fără s-o 
găsească...

S-au intilnit la miliție, unde 
mămica a primit o lecție des
pre modul cum trebuie supra- 
vegheați copiii. O lecție scurtă 

sperăm, eficientă.

ION N. BARBU, elev, Petrila — 
Caricaturile Iernatice, înglobate sub 
litlul „Semnele străzii și... cursa at
letică", atestă că aveți oarecarl 
,;selipiri“ în construcția acestui gen 
de desene. Modul de realizare artis
tică însă e deficitar. Refaceți-le la 
un nivel calitativ superior și vor 
avea... șanse do izbîndă. Așteptăm.

GÎF — DEAC ION, elev Lupeni 
— îndemnat de pasiune, v-ați apu
cat să culegeți 
le-ați expediat, 
tot de pasiune, 
interesante din
la în care învățați, despre manifes
tațiile cultural-artislice pe care le 
organizați la liceu. Ați fi mai ,,la 
zi". Reveniți.

T. BARA, Aninoasa — Nu credeți 
că... calendaristic vorbind, peste
două săptămînî, va începe vara ?
Așa că, oricum ar fi, qîndurile în
chinate anotimpului trezirii 
verii la viață sînt
ți-ne despre altceva.

cuvinte celebre și ni 
Dar de ce, îndemnat 
nu ne scrieți lucruri 
orașul dv., din școa-

I

F..

„Hocus-pocus"
CINEMA 7 NOIEMBRIE, 

PETROȘANI

Producție a studiourilor din R.
a Germaniei, filmul „Hocus-pocus" 
este o ecranizare a piesei lui Curt 
Goetz, in rolurile principale apar 
cunoscutele vedete ale ecranului din 
R. F. a Germaniei : Liselotte Pulver, 
Heinz Riihmann și Richard Miinch.

Pe scurt, acțiunea filmului: Pieto
nii Hilmar este declarat mort în 
condiții misterioase, în timp ce se 
plimba cu soția într-o barcă. Toate 
Indiciile duc la concluzia culpabili
tății doamnei Tjerulf. Procesul este 
deschis. Moartea maestrului îl face 
dintr-o dată celebru.

La expoziția care se organizează 
li sînt cumpărate toate tablourile. 
Răspunsurile evazive ale acuzatei la 
întrebările judecătorului 11 fac pe 
avocatul apărării să se retragă din 
proces. La următoarea înfățișare se 
prezintă un apărător nou, necunos
cut de nimeni. Și, în punctul cul
minant al acțiunii, spre stupefacția

Cu mijloace me
canizate, muncito
rul Toma Ioan de 
la rampa nT. 1 a 
exploatării fores
tiere din Jieți, lu
crează la tăierea 
buștenilor de fo
ioase.

Foto :
Mihai COClRLA

Telemark
CINEMA REPUBLICA, 

PETROȘANI

Despre acest film, coproducție an- 
glo-americană, cunoscutul și mult 
îndrăgitul actor Kirk Douglas spu
nea : „Este vorba de o aventură 
care exaltă curajul și, sub acest 
unghi, filmul lui Mann este îndreptat 
in întregime împotriva monstruoasei 
conspirații naziste".

...Anul 1942. In Norvegia, ocupată 
de naziști, exista ascunsă în munți, 
o uzină hidroelectrică unde se pro
ducea apă grea, materie primă pen
tru fabricarea armelor nucleare.

Acest produs prețios, care le-ar 
fl permis nemților să aibă primii 
bomba atomică, nu se fabrica decîl 
aici, în Norvegia, în districtul Te
lemark.

Filmul-narează întîmplările prin 
rare trece un grup de partizani, 
pentru distrugerea acestui produs.

IR. VETRO
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TELEVIZIUNE

primă-
taîdive. Scrie-

Îmbrăcată frumos, Marcela
(2 ani, fiica lui T. șofer

lei

21,40

Aspect din magazinul

cu autoservire din cartierul

10,00
11,00
12,00
12.30
17.30

18,00
18.30
10,00
19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 Film serial: .Vikingii".
20.30
21,00

Curs de limba germană.
Curs de limba spaniolă.
Telecronica economică, 
închiderea omisiunii de dimineață.
Pentru copii: Filmele: „O după-amiazu" 
și „lacek".
Tv. pentru specialiști (medicină).
Curs de limba rusă.
Studioul pionierilor.

Livezenl — Petroșani.
Atletism
Două reușite

22,05
22,35

Priveliști românești. Un monta) toiaoiiC. 
Invitație pentru ora 21,00. In seara aceasta : 
acad. Alexandru Graur, prof. univ. Călin 
Popovici și Sorin Uiea — ceicciălor ști
ințific.
Teleglob — emisiune de călătorii gcogiu- 
iice : Chile.
Ecran literar.
Mari interpreți: baritonul Tito Gobbi în 
opera „Bărbierul. din Sevilla*' de Rossini 
(sclecțiuni).
Telejurnalul de noapte.

concursuri la Petroșani

Fu program de activitate veritabil 
pentru organul de conducere 
colectiva al I. I. L. Petroșani

(Urmare din pag. 1)

ca
să 

spa-

ih et
nii

iov. 
al 

re-

In acest scop e strict necesar 
utilajele uzate să fie înlocuite, 
se asigure sălii de mașini un 
țiu corespunzător. Pentru evitarea
degradării produselor finite, îndeo
sebi a binalelor, tov. Cristian loan 
a propus comitetului de direcție să 
urgenteze ridicarea acestora de că
tre Grupul II construcții care negli
jează de multă vreme să-și ridice la 
timp comenzile De asemenea, T.R.C. 
Hunedoara nu respectă nici terme
nele reglementate pentru înaintarea 
comenzilor. De aici o seamă de de
ficiențe în aprovizionarea cu mate
riale care conduc, in final, la sto
rurile supranormative, fenomen ce 
dăunează în mare măsură activității 
economice a Întreprinderii.

Vorbitorul a criticai, de aseme
nea, iaptui că fn ultimid timp con
ducerea întreprinderii nu a depus 
strădanii insistente pentru diversifi
carea
pentru populație.

Tov. Jurj Ioan a arătat că exis
tența stocurilor supranormative își 
are cauza și în calitatea 
materialelor pe care le 
întreprinderea din partea 
derii forestiere Petroșani
seamă în faptul că Direcția județea
nă de planificare repartizează între-

produselor și a prestațiilor

slabă a 
primește 

Intreprin- 
și mai cu

prinderii diferite sortimente de 
teriale de care întreprinderea 
are nevoie.

Tehnicianul I.upșa Ernest și 
Stănescu Eugen, inginerul șef 
întreprinderii, au vorbit despre
zervele pentru sporirea producției 
carierelor de piatră — produs mult 
solicitat de .șantierele Văii Jiului, 
mai ales de cele aparținătoare 
C.S.A.-ului care execută lucrările 
hidrotehnice. Ceea ce trebuie reți
nut în acest sens : să fie dotate ca
rierele cu utilajul corespunzător și 
să se amenajeze drumurile de acces, 
mai ales spre cariera Sașa.

In cadrul dezbaterilor au fost fă
cute șf alte propuneri șl sugestii. 
Privite in totalitate, discuțiile au ti
vul un profund caracter de lucru, 
au prilejuit o dezbatere fructuoasă 
a problemelor majore ale întreprin
derii.

In încheierea dezbaterilor a luat 
cuvîntul tov. Bălan Vichente, prim- 
vicepreședinfe al Consiliului popular 
județean.

Relevînd principalele sarcini ce 
stau in fața comitetului de direcție, 
vorbitorul a arătat necesitatea inten
sificării preocupării cadrelor de spe
cialiști pentru perfecționarea pro
cesului de fabricație și mecanizarea 
lucrărilor — căi sigure pentru creș
terea productivității muncii și ușu-

rarea vioriului fizic al muncitorilor, 
întreprinderea va trebui să facă, de 
asemenea, eforturi mal mari pentru 
diversificarea produselor pentru 
populație, pen»< îmbunătățirea acti
vității economico-îlnanclare a între
prinderii și a condițiilor de muncă 
șl de viață ale salariaților. Realiza
rea planului de investiții — condi
ționează îndeplinirea sarcinilor 
răspundere ce revin în următorii 
întreprinderii. Așadar, sarcinile 
investiții trebuie să preocupe în
mare măsură comitetul de direcție. 
Iată deci un veritabil program de 
activitate pentru tînărul organ de 
conducere colectivă al întreprinde
rii !

La slîrșitul ..sijpj&ruoii trecute, 
sîmbătă și duminică, pe stadionul 
„Jiul" din Petroșani s-a desfășurat 
faza municipală a campionatului re
publican de atletism, rezervat junio
rilor (mari și mici) și etapa pe mu
nicipiu a campionatelor școlare, re
zervate liceelor.

Cu prilejul primului .concurs, o 
serie de atleți, aparținînd Asocia
ției sportive Jiul Petroșani șl Liceu
lui Industrial minier Petroșani, au 
obținut rezultate promițătoare, de
venind campioni municipali și, tot
odată, îndeplinind haremurile 
se de F.R.A. pentru a putea 
cipa la etapa finală, pe țară, 
avea loc în 28-30 iunie în 
tală.

lată numele campionilor munici
pali, pe probe de conciiTS și rezul
tatele obținute: 80 m garduri:
Ghiorghiță Mariana — 10,5; 300 na: 
lacob Monica — 45.6; Greutate: 
Helăzău Petru — 12,66; înălțime:
Cozma Alexandru — 1,75; 1500 șl 
3000 m: Macarie Aurel — 4:15, res
pectiv 9:21. Toți acești sportivi, cu 
excepția lui Cozma Alexandru, Li
ceul PetTila, aparțin A. S. Jiul Pe- 
tToșani. De pregătirea lor se ocupă 
pasionatul profesor Ion Ciofîca. Toți, 
inclusiv Cozma, vor participa la fa
za finală, de la Rnnne«tL ]atB-i și

impu- 
partl- 

ce va
Capi-

Nemeș 
de la 
Maria, 
Maria,

înălțime:

de 
ani 
de 

mal

pe ceilalți campioni • municipali : 
JUNIORI ȘI JUNIOARE II : 80 m : 
Ghergheli Adalbert — 10; 1000 na: 
Krausz Ladislau — 8:2; Lungime: 
Maier Ana — 4,89; înălțime: Alicu 
Adrian — 1,6 (toți elevi ai Liceu
lui industrial minier Petroșani); 
Greutate: Grandet Atila, Școala ge
nerală nr. 1 Lupeni — 11; JUNIORI 
Șl JUNIOARE I : 100 m : Pomelescu 
Mariana — 12,7; 200 m: 
Margareta — 27,3 (ambele 
Liceul Lupeni); 400 m : Petcu 
Jiul — 68; 800 m : Imling 
Liceul Vulcan - 2:59;
Kiss Elena, Jiul — 1,37; Lungime: 
Nemeș Margareta — 4,37; Suliță: 
Pașa Dorna, Liceul Petroșani — 18,30; 
1000 și 2000 m : Helăzău Petru — 
12, respectiv 24; 400 m și 800 m : 
Boros Vasile, Minerul Lupeni — 
53,9, respectiv 2:11; Disc: Țipțer 
Benjamin, Liceul Petrila — 34,16.

I.a etapa pe municipii, rezervată 
elevilor din licee, au participat cel 
mai buni sportivi de la liceele din 
Peliila, Petroșani, Lupeni, Vulcan și 
de la Liceul Industrial minier Petro
șani. S-au remarcat în mod deosebit 
reprezentanții liceului industrial, pre
gătiți de prof. David Xenia, atît

i 

prin numărul 
cît și prin rezultatele obținute, 
cîșligătorii probelor : FETE : 80 
Vîjdea Dorina, Licoul Vulcan; 
m: Pomelescu Mariana, Liceul 
peni; 200 m : Nemeș Marg.-nela, Li
ceul Lupeni; 300 m: Albescu Auro
ra, Liceul Petroșani; 800 m : Imling 
Maria, Liceul Vulcan; Lungime: 
Grigore Elena, Liceul Lupeni (ju
nioare I) și Maier Ana, Liceul in
dustrial (junioare II); Disc: Țipțer 
Rodica, Liceul Petrila; Suliță: Pașa 
Doina, Liceul Petroșani; Greutate : 
Filip EsteTa, Liceul Lupeni; Înălți
me : Vîjdea Dorina. BÂIEȚ1 : 80 m : 
Ghergheli Adalbert, Liceul industrial; 
100 m și 200 m : Bilek Harold. Li
ceul Petroșani; 400 m : Trocan Cor
nel, Liceul Petroșani; 1000 m : Krausz 
LadisLau, Liceul industrial; Lungime: 
Gurtavenco Alexandru, Liceul Vul
can; Suliță : lacob Maria, Liceul 
Petroșani; 300 m : Krausz Ladislau; 
Disc: Țipțer Benjamin, Liceul Petri
la; Greutate: Giroadă Mibai, Liceul 
Petroșani; înălțime; Cozma Alexan
dru, Liceul Petrila
Liceul industrial.

indie de participant!
Iată
m :
100
Lu-

și Alicu Adrian,

Sfaicu EĂLO1

Notă

Faza județeană
a 99Cupei F. P* la tir“

îndrumătoare prețioase pentru absol
venții școlilor de cultură generală șl 
școli profesionale

La toate școlile de 8 ani, precum 
și în unitățile de difuzare a presei 
se găsesc îndrumătoarele necesare 
absolvenților actualelor clase a 
VIII-a din învățămîntul de cultură 
generală care doresc să dea exa
men de admitere în liceele de spe
cialitate și în școlile profesionale. 
Primul dintre acestea precizează, 
printre altele, că în liceele de spe
cialitate concursul de admitere se 
va desfășura în două sesiuni : sesiu
nea de vară între 18—27 Iunie șl 
sesiunea de toamnă între 2 și 9 
septembrie. Pentru sesiunea de vară, 
înscrierile se fac Intre 1—15 iunie, 
Iar pentru sesiunea de toamnă în
tre 15—31 august. La cursurile se
rale șl fără frecvență, acest examen 
va avea loc între 2 și 9 septembrie, 
înscrierile efectuîndu-se Intre 15—81 
august. Goncursul de admitere va

consta în probe scrise și orale Ia 
limba română și matematică, din 
materia parcursă în clasele V—VIII, 
îndrumătorul se referă, de aseme
nea, la rețeaua liceelor de specia
litate din țară.

îndrumătorul pentru școlile pro
fesionale precizează că examenul de 
admitere se va desfășura astfel: 
probele scrise între 4 și 5 iulie, iar 
probele orale între 6 și 12 Iulie. 
Dacă locurile planificate nu vor fi 
completate, va fi organizată o altă 
sesiune între 8 și 10 septembrie. 
Pentru sesiunea de vară înscrierile 
vor Începe la 1 iunie, Iar pentru 
sesiunea din toamnă între 15 și 81 
august. Acest concurs va consta din 
probe scrise șl orale la limba româ
nă și matematică, din programa de 
studii a școlii generale.

(Agerpres)

Scrisoare 
un troliu

Am lost pozai și nul puicii 
vedea „la concret" cum mă 
aflu (mersi, nu prea bine) 
răsturnat și uitai de mai mul
tă vreme la o margine (le 
drum, iar părțile interioare a- 
copcrile cu pămint.

Eram o dată un troliu res
pectat. Mă mindream că pot 
ii de folos oamenilor ușurin- 
du-ie munca, ridicind la înăl
țime materiale, uneori chiar și 
utilaje. Eram cineva pe șan
tier 1 Și iată că acum stau 
disprețuit intr-o margine de 
drum și. am drept vecin un 
prăpădit de gard. Piuă și

de la
*— w • Jpărăsit

roabele ateu gălăgioase, lope- 
țile, tîrnăcoapelc trec acum 
țanțoșe pe lingă mine; alea 
pe care altădată nici nu prea 
le băgăm in seamă.

Dună cite-mi aduc aminte, 
stăpînii mei au lost și proba
bil mai sînt, constructorii Lo
tului T.C.M.M. de la Dilja 
Lor le comunic și locul unde 
mă aflu : pe drumul care lea
gă mi-na Dîlja de puful auxi
liar nr, 1, la 50 metri de sus- 
amintitul puf. Doar-doar se 
vor indura să nu mă lase 
pradă ruginii.

Duminică, pe poligonul din Petro
șani, a avut loc faza județeană a 
„Cupei F.R. la tir" la armă sport.

Clasîndu-se pe locul I, juniorii 
Reif Adriana (370 puncte), Pavelo- 
nesc Dorn (417 puncte) și seniorii 
Severineann Ileana (455 puncte). 
Csoboi Ștefan (410 puncte) de la 
..Energia" au cucerit titlul de cam
pioni ai județului la tir.

S-a remarcat in mod deosebit ju
nioara Severineana Ileana (concu
rentă la senioare), care, numai la 15 
ani, a realizat cel mal bun rezultat, 
stabilind un nou record al asocia-

(iei și trocind norma pentru catego
ria a Il-a de clasificare sportivă. 
De asemenea, o comportare bună au 
avut-o junioarele Ilașcu Melentina 
și Voinea Olga, tot energcticiene, 
care, deși au Început să practice ti
rul numai cu două luni Jn urmă, 
s-au clasat pe locurile TI ți III.

Ca urmare a rezultatelor obținute, 
la faza pe tară județul Hunedoara 
va fi reprezentat prin cei patru 
campioni de la Energia Paroșenl.

C. RACOVEANU, 
președintele comisiei municipale 

de turism și tir

Radio
VINERI 24 MAI

PROGRAMUL I

5,00 Buletin de știri; 5,05 
Program muzical de diminea
ță; 5,15 Gimnastică; 5,25 
Program muzical de dimineață;
5.30 Buletin de știri ; 5,35 
Program muzical de diminea
ța ; 5,50 Jurnal agrar; 6.00 — 
8,25 Muzica și actualități ; 
8,25 Moment poetic; 8,30 La 
microfon, melodia preferată; 
9,00 Buletin de știri; 9.05 
La microfon, melodia preferată;
9.30 Matineu literar; 10.10 
Curs de limba rusă (reluare);
10.30 Viers, nai și strune — 
melodii populare; 11,00 Bu
letin de știri; 11,25 Recital 
de operă Maricta Grebenișan ;
11.45 Sfatul medicului; 12,00 
Muzică ușoară; 12,30 Intîlni- 
re cu melodia populară și in
terpretul proferat; 13,00 Ra
diojurnal. Sport. Buletin me
teorologic; 13,20 Soliști șl 
orchestre de muzica ușoară ; 
14,00 Cintă orchestra de mu
zică populară „Cindrelul" a 
Filarmonicii de stat din Si
biu ; 14 15 Dumbrava minuna
tă (emisiune pentru școlarii 
din clasele I—II); 14,50 Jocuri 
feciorești; 15,00 Buletin de 
știri. Buletin metoo-rutier; 
15,15 Lectură în premieră;
15.35 Muzică ușoară interpre
tată la pian ; 16,00 Radiojur
nal. Sport. Buletin meteorolo
gic; 16.20 Muzică populară;
16.30 Corespondentă specială:
Colectina '68. Radioreportaj 
de Stela Neaga ; 16.45 Noi 
înregistrări de muzică româ
nească ; 17,15 Pentru patrie;
18,00 Buletin de știri ; 18,02
Revista economică; 18,20 
Nestemate folclorice; 19,00 
Radiogazeta de seară; 19,30 O 
melodie pe adresa dumnea
voastră ; 20,00 Buletin de
știri ; 20,05 Actualitatea în 
revistele literare; 20,20 Din
înregistrările violonistului Ion 
Luca Bănațeanu și clarinetis
tului Goți Adoll ; 20,40 Cin- 
tece de Paul Urmuzescti șl 
Mișu lăncii ; 20,55 Noapte
bună, copii ; 21,00 Două me
lodii cu formația Bobe Prisa- 
da ; 21.05 Oameni de seamă. 
Cezar Bolliac. Evocare de 
Pompiliu Mareea ; 21,25 Re
cunoașteți melodiile? - mu
zică ușoară ; 22.00 Radiojur
nal. Sport. Buletin meteorolo
gic; 22.20 Cîntă Manfred 
Mann muzică ușoară;
22.30 Moment poetic ; 22.35
Muzică ușoară ; 23 35 Pae nl
alese din muzica de estradă< 
24,00 Buletin de știri ; 0,05— 
3,50 Estrada nocturnă ; Bule
tine de știri și meleo-rutiere 
la orele : 1,00; 2,00 și 3,50.

PROGRAMUL II

7,00 Jocuri dunărene; 7.10 
Tot înainte (emisiune pentru 
pionieri); 7,30 Buletin de ști
ri. Buletin meteo-rutior; 7.39
Muzică ; 7,45 Matineu muzi
cal ; 8,05 Pe meridianele glo
bului cu cîntec și JOC; 8,30 
Buletin de știri; 9.00 Frag
mente din opera „Zaide" de 
Mozart; 10,00 Buletin de 
știri; 10,05 Muzică; 10,10 
Teatru radiofonic: „Bădăra
nii". Comedie de Carlo Gol
doni; 11,50 Muzică ușoară;
12,00 Buletin de știri. Buletin 
meteorologic; 12,07 Trei in- 
terpreți de muzică populară; 
Florica Bradu, Silvestru Lun- 
goci și Maria Firulescu ; 12,30 
Călătorie în circuit — mu/.i< 1 
ușoară ; 13,00 Viata de con
cert a Capitalei ; 13,30 Știința 
în slujba păcii ; 14,00 Radio
jurnal. Buletin meteo-rutier; 
14,08 Concert de prînz; 15,00 
Muzică ușoară de Temislocle 
Popa și Eugen Teger; 16,15
Muzică ușoară ; 16,20 Pe te
me medicale; 16,50 Cîntă Gică 
Petrescu ; 17,00 Radiojurnal.
Buletin meteorologic; 17,15 
Din pîlnia gramofonului;
17.35 Cîntă Betty Curtis;
17.45 Muzicieni români de azi
despre muzicieni români de 
ieri : Corneliu Gheorqhiu
despre Dinu Lipatti; 18,10
Tangouri celebre; 18,50 .Mu
zică; 18,55 Buletin de știri; 
19,00 Album folcloric; 19,30 
Curs de limba spaniolă. Lec
ția a 47-a; 19,50 Seară de 
operă; 21,00 Buletin de știri; 
21,05 Seară de operă (conti
nuare); 22,30 Simfonii de 
Joseph Hay/*?; 23,00 Ra
diojurnal ; 23,07 Antologia
discului ; 23,55 Intîlnire cu 
jazzul (reluare); 0,55—1,00 
Buletin de știri. Buletin me- 
teo-rutieT.

PRONOEXPRES
Rezultatele concursului special Pro- 

noexpres nr. 21 din 22 mai 1968:

2 EXTRAGERI OBIȘNUITE

Exlr. I: 34 24 25 8 46 35.
Numere de rezervă: 10 1.
Exlr. a Il-a : 25 48 26 46 33 34.
Numere de rezervă : 5 28.

1 EXTRAGERI SUPIIMENTARE

Extr. a IlI-a : 12 38 42 5 15 25 33.
Extr. a IV-a: 1 28 32 13 42 35 27.
Extr. a V-a: 21 32 38 47 9 15 23.
Extr. a Vl-a : 43 30 38 2 17 48 21.

O EXTRAGERE PENTRU 
PREMIILE SPECIALE

Extr. a VH-a: 13 1 7 '48 34 11 
18 30 23.

Fond de premii: 3 553 162 lei.

TEATRUL DE STAT 

„VALEA JIULUI" 
Petroșani

Angajează șef serviciu 
aprovizionare

CdOȚII: studii economice superioare și 6 an ve
chime în funcții econom ce sau studii medii cu 11 
ani vechime în funcții economice.

informații suplimentare ia sediul teatrului
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fost obținute 
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Componența noii Camere

CANADA: arhitectura îndrăzneață se înalță spre infinit în ora
șul Montreal.

PARIS. — Trimisul special Ager
pres, I. Ionescu, transmite: In șe
dința de miercuri a reprezentanți
lor oficiali ai R.D. Vietnam și 
S.U.A., care a început la ora 10,30 
dimineață și a durat 3 ore, primul 
a luat cuvîntul șeful delegației a- 
mericane, Harriman. După ce a în
cercat să prezinte drept forțai*" 
prezența celor o jumătate 
de soldați americani în 
de sud, șeful delegației 
a făcut din nou apel la 
dezescaladare reciprocă ca o con
diție pentru încetarea actelor de 
agresiune împotriva R.D. Vietnam. 
El a propus, de asemenea, să nu 
fie date publicității textele dezba
terilor care au loc între cele două 
delegații.

Ministrul nord-vietnamez, Xuan 
Thuy a subliniat în' cuvîntarea sa 
că S.U.A. sînt cele care au încălcat 
acordurile de la Geneva, pe care, 
de altfel, au și refuzat să le sem
neze, și de 14 ani continuă escala
darea războiului împotriva poporu
lui vietnamez, intensificînd teroarea 
și masacrele în Vietnamul de sud șl 
dezlănțuind în cele din urmă un 
război de distrugere împotriva R.D. 
Vietnam. „In consecință, a spus 
Xuan Thuy, numai Statele Unite 
sint rele care trebuie să treacă la 
dezescaladare. Noi. vietnamezii, 
luptăm împotriva agresiunii pe pă- 
mîntul nostru, doborînd avioane a- 
mericane deasupra teritoriului nos
tru. Noi nu am practicat nici o da
tă vreo escaladare șl. prin urmare, 
nu avem ce dezescalada. Dreptul 
legitim la apărare împotriva agre
siunii străine este un drept sacru șl 
inalienabil 
„Numai în

al poporului vietnamez", 
primele 15 zile ale aces- 

~ •-----

NOTĂ DE PROTEST 
A CAMB0D6IEI

PNOM PENH. — Agenția de știri 
cambodgiană a publicat o notă de 
protest a Ministerului Afacerilor Ex
terne împotriva unor- noi acțiuni ale 
autorităților tailandez.e. După cum 
se arată în acest document, la 10 
mai aproximativ 300 de militari tal- 
landez.i au pătruns pe teritoriul cam
bodgian, deschizînd focul asupra pos
turilor 
care a 
qian a 
oi t»

de grăniceri. In urma luptei 
avut loc, un soldat cambod- 
fost ucis, iar alți patru râ-
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tel luni, numărul total al grupuri
lor de avioane în misiune s-a ri
dicat la circa 2 600 în timp ce ele 
nu au fost decît de 2 300 în timpul 
întregii luni aprilie". Subliniind încă 
o dată cererea legitimă a R.D. Viet
nam ca S.U.A. să înceteze necon
diționat actele de război împotriva 
R.D. Vietnam pentru a se putea tre
ce apoi la discutarea celorlalte 
probleme care interesează cele 
două părți, Xuan Thuy a amintit că 
„guvernul Statelor Unite 
în mod expres" această 
prioritate a problemelor 
să fie discutate la Paris.

cererea americană ca con- 
să fie secrete, Xuan Thuy 
că lumea întreagă urmă- 
înfrigurare desfășurarea a- 

Opinia 
din

privește 
vorbirile 
a arătat 
rește cu 
cestor convorbiri. Opinia publică 
mondială, inclusiv din America, 
cere din partea guvernului american 
o schimbare de atitudine la convor
birile de la Paris. „Iată de ce — a 
spus Xuan Thuy — nu putem răs
punde încă acestei cereri america
ne. O vom examina. însă, la mo
mentul oportun".

In cursul ședinței de miercuri, 
ministrul nord-vietnamez a preci
zat, de asemenea, că R.D. Vietnam 
este oricînd gata să respecte acor
durile de la Geneva din 1954, in
clusiv Statutul zonei demilitari
zate, asupra căruia americanii in
sistă atît de mult, dar pe care el 
sînt cei care l-au încălcat și conti
nuă să-l încalce. In cuvîntarea sa, 
Xuan Thuy a subliniat: „Lupta 
noastră dreaptă se bucură de spri
jinul întregii omeniri progresiste șl 
în special de sprijnul țărilor socia
liste frățești. Toate țările socialiste 
ne aduc, în aceeași măsură, un spri
jin fără rezervă". In încheiere, șe
ful delegației nord-vietnameze a a- 
rătat că ,,din cauza încăpățînării șl 
a lipsei de seriozitate din partea a- 
mericană, convorbirile nu au putut 
progresa după o săptămînă de la 
începerea lor. In cazul în care a- 
ceste convorbiri oficiale nu vor a- 
junge la rezultate, partea americană 
trebuie să poarte întreaga răspun
dere".

Xuan Thuy a dat citire în conti
nuare declarației Ministerului de 
Externe al R.D. Vietnam cu privire 
la manevrele S.U.A. de a ridica 
probleme relative la Cambodgia, în 
cursul convorbirilor de la Paris.

S-a convenit ca viitoarea ședință 
să aibă

Mișcarea grevistă 

din Franța 

ia amploare
PARIS. — Mișcarea grevistă 

Franța continuă să se extindă, 
o săptămînă de la înceiputul aces
tei mișcări numărul oamenilor mun
cii aflați în grevă a atins miercuri 
cifra de 10 milioane, cuprinzînd 
industriile metalurgică, construcții 
de mașini și automobile, siderurgică, 
petrochimică, textilă, serviciile pu
blice și ale sănătății, transporturilor 
feroviare, urbane și aeriene, învăță- 
mîntul,- bibliotecile, băncile, marile 
magazine, minele, radioteleviziunea, 
teatrele și cinematografele, poșta și 
telecomunicațiile, arsenalele, centra
lele nucleare civile și militare, ma
rina comercială, vămile^și chiar u- 
nele din renumitele localuri de dis
tracție pariziene care au fost închi
se sau ocupate de salariați.

Revendicările minimale solicitate 
de greviști se referă la mărirea ge
nerală a salariilor, asigurarea locu
lui de muncă și garantarea salariu
lui, reducerea duratei muncii fără 
scăderea salariului, extinderea drep
turilor și libertăților sindicale în 
întreprinderi, abolirea actualului sis
tem al asigurărilor sociale.

ROMA. — Componenta finală a 
noii Camere a Depu taților a Italiei, 
anunțată de Ministerul de Interne, 
este următoarea: Partidul democrat- 
creștin obține 266 mandate; Partidul 
Comunist Italian — 177 mandate; 
Partidul Socialist Unificat — 91 
mandate; Partidul Liberal — 31 man
date; Partidul Socialist al Unității 
Proletare — 23 mandate; Mișcarea 
Socială Italiană (neofascist) — 24 
mandate; Partidul Republican — 9 
mandate; Partidul monarhist — G 
mandate; Mișcarea germanofonă din 
Alto Adige — 3 mandate.

Noua componentă 
mutații Importante în 
corpului electoral și a 
mai 
de 
are 
mal 
Un 
dul
letare, care infirmă prezicerile pre
electorale, intrînd în Cameră cu 23 
de deputați. Performanța acestui 
partid se cuvine a fi explicată. Cînd 
în decembrie 1963, aripa stingă a

mari cîștiguri au 
Partidul Comunist 
în noua Cameră cu 11 deputați
mult deoît în cea precedentă, 

succes important obține și Parti- 
Socialist Italian al Unității Pro-

Partidului socialist s-a constituit In
tr-o formațiune de sine stătătoare 
(ca urmare a intrării partidului 
mintit în guvernul de coaliție
centru-stînga) i s-au alăturat 24 Ie 
deputați socialiști. Cercurile condu
cătoare ale Partidului socialist au 
afirmat pe atunci că acest număr 
nu corespundea ponderii reale a 
P.S.l.U.P. Obținînd 23 de mandate, 
P.S.I.U.P. se dovedește un partid 
care se bucură de sprijin în rîndul 
populației și pentru care s-au pro
nunțat la alegerile de duminică și 
luni un mare număr de aleqători, 
care altă dată acordau votul Parti
dului socialist.

Cele trei partide ale coaliției de 
centru-stînga își întăresc în ansam
blu poziția, pierderea a trei man
date ale socialiștilor unificați fiind 
compensată de cele 6 mandate noi 
obținute de democrat-creștini și 3 
de republicani.

Un alt fapt remarcabil al alegeri
lor îl constituie regresul general al 
partidelor de dreapta, al căror nu
măr de deputati scade de la 75 la 
61. Pierderile cele mai mari le în
registrează Partidul liberal, care tre
ce de la 40 la 31 mandate, urmat 
de neofasciști, care pierd trei lo
curi, monarliiști care pierd două lo
curi și de ■ autonomiștii din Vat 
d'Oste, care pierd singurul mandat 
pe care îl dețineau în trecutul par
lament.

Ioc luni dimineața.Ficat de porc grefat la o femeie
JOHANNESBURG. — I 

pufin obișnuit în operațiile 
transplantare sau ca organ 
jutător pentru însănătoșirea 
mului, ficatul unui animal 
fost folosit cu succes Iu reaa- 
livarea unui ficat uman blo
cat. Chirurgii de la spitalul 
general din Johannesburg au 
introdus la o femeie 
de ani un ficat de 
conectat timp de 
circulația sanguină, 
cu deosebit succes 
ficat care nu mai 
normal. De altfel, șl alfi chi
rurgi au recurs la acest pro-

f

a

Mal cedeu la Melbourne in anul
de 1966. Unei paciente In vîrstă 1

i a- de 22 de ani căreia i se blo- f
l o- case ficatul în urma unei naș-

ie 47 
porc, care 
4 ore la 
a înlocuit 
„vechiul" 
funcționa

teri premature i-a fost conec
tat pentru o perioadă Je două 
luni un ficat de porc. Singele 
pacientei a trecut în această 
perioadă prin tuburi legate la 
venele și arterele miinii drep
te in ficatul „temporar", rein- 
torcindu-se apoi fn corpul bol
navei. După expirarea celor 
două luni, ficatul pacientei 
s-a însănătoșit și ea a părăsit 
spitalul cu sănătatea perfect 
restabilită.
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Rezultatele Neliniște în

ultimelor investițiilor

grefe de inimi în R. F. G.

In Algeria continua 
seria naționalizărilor

ALGER. — Corespondentul Ager
pres, C. Benga, transmite: In Alge
ria continuă seria naționalizărilor. 
După trecerea, săptămîna trecută, 
în proprietatea statului a tuturor 
societăților de distribuție, depozita
re și comercializare a produselor 
petroliere, asigurîndu-se prin aceas
ta Societății naționale Sonatrach — 
monopolul asupra întregului sistem 
de distribuție un comunicat al Con
siliului Revoluției difuzat marți sea
ra a anunțat naționalizarea a încă 
27 de societăți cu capital străin. So
cietățile naționalizate aparțin secto
rului industriei constructoare de 
mașini, energiei electrice, precum 
și sectoarelor Industriei de îngră
șăminte chimice și materialelor de 
construcție. Qele 27 de
naționalizate totalizau o cifră 
faceri anuală de 166 593 227 
avînd peste 4 000 de salariați, In co
municatul președinției se precizea
ză, între altele, că sectorul de stat 
urmărește să preia sub controlul 
său baza dezvoltării economice a 
țării care-i va permite pe viitor o 
planificare și o dezvoltare mult mal 
echilibrată
„Politica economică algeriană care 
urmărește Integrarea unităților In
dustriale în cadrul economiei gene
rale, se arată în comunicat, își gă-

. sește în această măsură o nouă con
cretizare, marcînd totodată încă un 
pas pe calea emancipării economice.

Cotidianul algețian „El Moudjahld" 
scrie că înainte de naționalizare toa
te aceste societăți duceau o poli
tică economică împotriva intereselor 

vitale ale țării, dictată de trusturile 

aflate în străinătate.

NEW YORK. — Trimisul 
Agerpres, Nicolae Ionescu, 
mite: Cea de-a 22-a sesiune, 
luată, a Adunării Generale a O.N.U.
și-a continuat, miercuri, lucrările 
consacrate celor două puncte înscri
se pe ordinea sa de zi: problema 
Africii de sud-vest și proiectul tra
tatului de neproliferare a armelor 
nucleare.

In cadrul dezbaterilor din plenul 
adunării, consacrate situației create - 
în urma refuzului Republicii Sud- 
Africane de a respecta hotăririle a- 
doptate de Națiunile Unite în legă
tură cu teritoriul Africii de Sud- 
Vest, au luat cuvîntul, în ședința 
de dimineață, reprezentanții Siriei, 
Venezuelel, Afganistanului și R.S.S. 
Bieloruse. Elementul predominant 
al tuturor acestor intervenții l-au 
constituit condamnarea aspră a po
liticii guvernului de la Pretoria și 
preocuparea pentru adoptarea unor 
măsuri eficiente în vederea asigu
rării dreptului poporului namibian 
la autodeterminare șt independentă.

Cu prilejul acestei ședințe, pre
ședintele celei de-a 22-a sesiuni a 
Adunării Generale, ministrul aface-

rilor externe al României, Corneliu 
Mănescu, a informat pe participan
ts la dezbateri că în urma consul
tărilor și a unei comunicări făcute 
de președintele grupului statelor a- 
fro-asiatlce, ambasadorul Privado 
Jimenez, s-a constatat că există un 
acord general pentru a se închide 
lista înscrierilor la cuvînt 
mai, la ora 18,00 (ora 
Iul..

Comitetul Politic 
Generale s-a întrunit
pă-amiază pentru a continua 
baterile în legătură cu proiectul tra
tatului de neproliferare. In această 
ședință, au luat cuvîntul reprezen
tanții Zambiei, Olandei, Argentinei, 
României, Venezuelet și statului 
rra Leone. Vorbitorii au supus 
aprofundate analize proiectul 
tratat, subliniind importanța pe
o are neproliferarea armelor nucle
are ca un pas în direcția dezarmă
rii. Majoritatea vorbitorilor și-au 
exprimat, de asemenea, speranța că 
printr-o serie de îmbunătățiri acest 
document va deveni un instrument 
eficace și va răspunde scopurilor 
pe care și le propune.

al Adunării 
miercuri du- 

dez- de

Și

adoptat proiectul 

rezoluție propus 

Senegal 

Pakistan

societăți 
de a- 
dlnarl,

a economiei naționale.

americane

Sie- 
unel 

de 
care

NEW YORK. — In cursul ședin
ței de marți seara, consacrată exa
minării situației din Orientul Apro
piat, Consiliul de Securitate a adop
tat cu 13 voturi și 2 abțineri (S.U.A. 
și Canada) proiectul de rezoluție — 
prezentat de Pakistan și Senegal — 
prin care se cere Israelului să se 
abțină de la orice măsuri legislati
ve sau administrative susceptibile de 
a modifica statutul juridic al Ieru
salimului. Rezoluția califică drept 
nule și neavenite toate hotăririle 
luate de către autoritățile Israeliene 
în partea Iordaniană a Ierusalimului.

Dezertări din armata 
americană

WASHINGTON. — In ultimii doi 
ani, 282 de militari au dezertat din 
armata americană din motive poli
tice și au cerut azil politic în diver
se țări. Cifra a fost comunicată de 
Alfred Fill, asistent al mir.btrului a- 
părării al S.U.A., în cadrul unei șe
dințe a subcomitetului Comisiei se
natoriale pentru problemele forțelor 
armate.

Crocodil alb
crocodil alb, 
noua atracție

★

TATEA PE GLOB
Puternice incidente

NEW YORK. — Puternice inci
dente s-au produs miercuri la Uni
versitatea Columbia din New York 
cînd poliția a intervenit pentru a 
înlătura baricadele instalate de stu- 
dențl în semn de protest împotriva 
măsurilor disciplinare luate de con
ducerea universității față de Mark 
Rudd, președintele secției locale a 
organizației „Studenții pentru o so
cietate democratică" și față de alți 
trei colegi ai lor. La cererea rec
torului, poliția a săpat tunele pentru 
a pătrunde în incinta universității,

la New York

IERUSALIM. — „Rezoluția privind 
Ierusalimul votată de Consiliul 
Securitate nu este nici practică, 
rezonabilă'1, a declarat la 22 
Abba Eban, ministrul afacerilor
terne al Israelului. El a adăugat că 
politica Israeliană în această pro
blemă rămîne neschimbată.

de 
nici 
mal 
ex-

pe cei baricadați, un mare 
de studenți a pătruns în 
universității încercînd să ell- 
pe colegii lor. In urma aces-

unde se aflau baricadați aproxima
tiv 200 de studenți. Cînd poliția a 
arestat 
număr 
curtea 
bereze
tor ciocniri, 50 de studenți șl 12 
polițiști au fost răniți. Poliția a a- 
restat apoi un număr de 150 de stu
denți.

La această „operație" au partici
pat, potrivit agenției U.P.I., peste 
1 000 de polițișt’.

A

încă un accident
„Sfarfighter"

PARIS. — Un buletin medical, dat 
publicității miercuri la spitalul 
Broussais din Paris, precizează că 
starea sănătății Iul Damien Boulogne, 
cel de-al treilea francez căruia i 
s-a efectuat la 12 mai o operație 
de transplantare a inimii, este „sa
tisfăcătoare din toate punctele de 
vedere".

Buletinul adaugă că este posibil 
ca la începutul lunii iunie, Damien 
Boulogne să părăsească camera ste
rilă.

★

HOUSTON. — Un ultim buletin 
medical publicat la spitalul St. Luke, 
din Houston, unde a fost efectuată 
miercuri 
pacientul 
conștient 
Buletinul
rlaiă a bolnavului este stabilă. ®- 
perația a durat aproximativ două 
ore, iar grefa propriu-zisă numai 20 
de minute.

o grefă de inimă, arată că 
Luis John Fierro „este 
și se simte foarte bine", 
adaugă că tensiunea arte-

(Urmare din pag. 1)

18 la 
Sută.

sută,

Ger
es te

sută, S.U.A. și Canada — 
diferite alte țări — 3 la

Dar, în investițiile străine în 
mania, participarea americană
preponderentă, deoarece reprezintă 
aproximativ 40 la sută din total, res
pectiv 4,5 miliarde mărci germane. 
Pe de altă parte, ea se concentrea
ză în unele industrii, ceea ce o face 
mai periculoasă. Există într-adevăr 
un mare număr de sectoare (con
strucții, textile, mine, metalurgie) 
unde americanii sînt practic absenți. 
Dar ei ocupă poziții-cheie în patru 
industrii: petrol, construcții de au
tomobile, electricitate și electronică.

In domeniul petrolului, america
nii controlează aproape 50 la sută 
din piață. Situația este mai puțin 
îngrijorătoare în domeniul automo
bilului, dar Ford și General Motors 
(Opel) construiesc la un loc aproape 
2/5 din mașinile fabricate în Ger
mania.

In domeniul electricității și al e- 
lectronicii, societățile americane o- 
cupă o poziție de forță, în special 
pentru materialul electronic; ele da
torează această poziție nivelului teh
nic avansat care, el însuși, este o 
consecință a efortului pe care-l

fac întreprinderile de dincolo de 
Attantic în domeniul cercetării.

In afara acestor patru industrii e- 
xistă totodată cîteva sectoare, mai 
puțin importante, unde americanii 
ocupă situații extrem de solide. Așa 
se explică de ce Du Pont de Ne- 
mours termină acum construcția u- 
nei uzine de fibre sintetice care va 
fi una din cele mai importante din 
Europa, Această realizare va întări 
considerabil poziția trustului 
Pont de Nemours în Germania, 
de el posedă deja patru uzine.

In industria sticlei, filialele
mane ale grupului american fabrică 
40 la sută din producția republicii 
federale. In 
procentul 
mai putea 
Pentru a 
penetrația
Germania occidentală, două cifre sînt 
mai concludente decît 
tariu : în 1957 erau 
Germania federală 350 
cane, dintre care —
worth, Kodak, General Motors — 
se stabiliseră înainte de război. 
Astăz,i numărul lor atinge 1 250.

Este cert deci că o asemenea in
filtrație reprezintă un pericol serios 
pentru economia vest-germană.

STUTTGART. - Un 
lung de 2 metri, este 
a grădinii zoologice din Stuttgart. 
Animalul, în vîrstă de 5 ani, ar fi, 
potrivit spuselor directorului grădi
nii zoologice, unioul exemplar de 
crocodil alb cunoscut în lume. Deși 
este ușor reperabil, din cauza ca
rapacei sale albe, el a reușit să su
praviețuiască în junglă grație extra
ordinarei sale combativități.

Copil în formă de pește
LA PAZ. — Ziarul bolivian „Pre- 

sencia" scrie că o femeie din San 
Juan a născut un copil în formă de 
pește. Potrivit ziarului noul născut 
are pielea asemănătoare solzilor de 
pește, două aripioare care-i țin loc 
de brațe, Iar în locul picioarelor are 
o coadă despărțită în două. Ochii lui 
sînt mici și rotunzi, iar gura este

la fel cu a unui 
șului nu au dat 
fenomenului.

pește. Medicii ora- 
nici o explicație a

BONN. — Aviația militară vest- 
germană a pierdut marți cel de-al 
81-lea bombardier de tipul „Star- 
fighter-104". In timpul unui exerci
țiu do zbor aparatul s-a prăbușit, iar 
pilotul a murit. Cu noua victimă, 
numărul aviatorilor vest-germanl 
care și-au pierdut viața în timpul 
zborurilor de antrenament pe avioa
nele de tipul „Starfighter Rundschau** 
a ajuns la 4’.
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HAITI
încercarea de răsturnare 

de la putere 
a lui Duvalier a eșuat

Du 
un-

ger-

I

industria 
este de 20 
fi citate și 
exemplifica 
capitalului

anvelopelor, 
la sută și ar 
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mai succint 
american în

orice comen- 
instalate în 
firme ameri- 
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R F. a GERMANIEI: In timp ce Dinsa Își soarbe tacticos ca
feaua, Dlnsul consumă masa sa obișnuită — o halcă de carne — 
ambii sub privirile curioase... dar de la distantă ale vizitatorilor 
unui expres din Frankfurt. Eroii? Lidia Jiga (România) și tigrul 
ei favorit.

PORT-AU-PRINCE. — Guvernul 
haitian a adresat secretarului gene
ral al O.N.U., U Thant, și condu
cerii Organizației Statelor America
ne o telegramă în legătură cu debar
carea pe insulă a unor detașamente 
înarmate și a bombardamentelor e- 
fectuate luni asupra capitalei țării, 
Port-au-Prince.

Potrivit primelor informații, gru
pul de exilați cuprinde între 25 și 
40 de oameni.. Bombardamentele au 
fost executate de două avioane de 
producție americană de tipul „B-25" 
și un „Cessna*, excortate de alte 
două avioane cu reacție, a căror a- 
partenență nu a fost identificată. 
Telegramele trimise de guvernul 
haitian arată că baza de plecare a 
acestor grupuri înarmate ar putea fi 
Statele Unite, Republica Dominica
nă, Insulele Bahamas sau Jamaica. 
Ambasdorul jamaican Ia O.N.U. a 
dezmințit afirmațiile potrivit cărora

statul său ar fi implicat în aceste e-< 
venimente.

Din Santo Domingo se anunță că 
președintele Republicii Dominicane, 
Joaquin Balaguer, a ordonat ca la 
frontiera cu Haiti să fie trimise de 
urgență întăriri militare.

In cadrul . upel convorbiri telefo
nice cu Arthur Bonhomme, ambasa
dorul haitian la Washington, Fran
cois Duvalier a anunțat că încer
carea de a ocupa orașul Cap Hai
tian a eșuat. Cinci membri ai gru
pului debarcat au fost uciși, ceilalți 
fiind urmăriți de trupele armatei 
haitiene. Duvalier a declarat că 
printre conducătorii grupului de e- 
xilați se află și Raymond Montreuil, 
nepotul fostului președinte haitian 
Paul Magloire.

Pentru a face față oricărei situa
ții, în fața palatului prezidențial din 
Port-au-Prince a fost instalat un tun 
antiaerian.
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