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Comisiei județene de partid și de stat privind 
delimitarea municipiilor, orașelor și comunelor

din
In temeiul legii privind organiza

rea administrativ-teritorială a tării 
— care are la bază principiile a- 
doptate de Conferința Națională a 
Parbidului Comunist Român — au 
fost delimitate municipiile, orașele 
și comunele din județul Hunedoara.

In acțiunea desfășurată pentru 
organizarea administrativă a județu
lui, au fost studiate multilateral 
schimbările intervenite în evoluția 
forțelor de producție, structura 
populației, condițiile de viață ale 
oamenilor muncii. Pe baza studiului 
întreprins, la care și-au adus con
tribuția organizațiile de partid și de 
stat, deputății, intelectualii, specia
liști din diferite domenii de activi
tate, Comisia județeană de partid 
și de stat a elaborat propunerile 
privind delimitarea municipiilor, 3- 
rașelor si comunelor județului nos
tru.

Pentru (a aceste propuneri să 
corespundă cît mai bine cerințelor, 
s-au organizat largi consultări cu 
oamenii muncii de la orașe și sate. 
Publicate în presa locală, propune
rile comisiei județene au fost su
puse dezbaterii publice la care au 
participat mase largi de cetățeni, 
majoritatea covîrșitoare a acestora 
exprimîndu-și convinqerea că ele co
respund condițiilor specifice județu
lui și intereselor generale ale popu
lației. In cursul dezbaterii publice, 
numeroși cetățeni au făcut propu
neri, unele dintre ele fiind diferite 
do cele ale comisiei județene. Toate 
acestea au fost analizate cu o deo
sebită atenție de biroul Comitetului 
județean de partid și Comitetul exe
cutiv al Consiliului popular jude
țean, cele întemeiate fiind însușite. 
Astfel, au fost acceptate propunerile 
privind menținerea a încă cinci co
mune ; Rin de Mori cu satele Brazi, 
Ostrovel, Riu de Mori, Suseni. Un
due, Valea Dîljii, Ohaba Sibișel, 
Sibișel. Ostrov, Clopotiva și Ostrovu 
Mic; Tomești cu satele: Dobroț, 
Leanț, Livada, Obîrșa, Șteia, Tiu- 
leștl, Tomești și Valea Mare de 
Cnișj Btictireșci cu satele: Bucu- 
reșci, Curechiu, Merișor, Rovina și 
Șesuri; Bătrîna cu satele: Fața Ro
șie, Piatra, Răchițeaua și Bătrîna; 
Mărtlnești cu satele: Jeledinți, Mă
gura, Tămășasa, Turmaș, Dîncu Ma
re, Dîncu Mic și Mărtinești.

Răspunzi nd cererilor îndreptățite 
ale cetățenilor, s-a stabilit ca unele 
sate să treacă în componența altor 
comune decît cele propuse inițial. 
De comun acord cu orqanele de 
partid și de stat ale județului Alba, 
urmează ca satul Almașu de Mijloc 
să treacă de la comuna Balșa la co
muna Almașu Mic, județul Alba. De 
asemenea, a fost acceptată trece
rea satelor Cnistur, Bîrcea Mică și 
Arcliia la municipiul Deva, Sîntan- 
drei și Bîrcea Mare la orașul Si- 
menia, iar Brîznîc la comuna llia.

Propunerile valoroase făcute în 
cursul dezbaterilor au reliefat inte
resul competenta și răspunderea 
cetățenilor pentru delimitarea muni
cipiilor, orașelor și comunelor din 
județul nostru.

Comisia județeană de partid și 
de stat și-a prezentat propunerile 
spre dezbatere și aprobare plenarei 
Comitetului județean de partid și se-

județul Hunedoara
siunii Consiliului popular județean, 
care și-au desfășurat lucrările în co
mun, în ziua de 24 mai 1968. Ple
nara și sesiunea au apreoiat și a- 
probat în unanimitate activitatea 
desfășurată de Comisia județeană 
de partid și de stat.

Plenara a însărcinat biroul Comi
tetului județean de partid și Comi
tetul executiv al Consiliului popu

lar județean, să prezinte spre apro
bare Consiliului de Miniștri propu
nerile privind delimitarea municipi
ilor, orașelor și comunelor din jude
țul nostru.

Delimitarea municipiilor, a orașe
lor și comunelor de pe cuprinsul 
județului Hunedoara a fost aprobată 
de Consiliul de Miniștri prin Hotă- 
rîrca nr. 1 134 din 27 mai 1968.

CONSILIUL DE MINIȘTRI A 
AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA
HOTĂ R I R E Strungarul Guia Mircea din secția mecanică a U.R.U.M.P. este apar 

ciat pentru lucrările de mare precizie pe care le execută.
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HARTA
cu prinzi nd muni* 

cipiile, orașele ți 

conimrele jude(u* 

lui Hunedoara

vnrnr a
Azi, la ora 8, temperatura 

aerului a înregistrat valorile 
de plus 12 grade la Petroșani 
și plus 6 grade la Paring. Ma
ximele de ieri au fost de plus 
19 grade și, respectiv, plus 10 
grade.

PENTRU URMĂTOARELE 24 
DE ORE:

♦ Timp în general frumos, 
cu cerul variabil.

♦ Temperatura aerului în 
creștere.

♦ Vînt potrivit din sud.

pentru delimitarea administrativ-teritorială 
a municipiilor, orașelor și comunelor 

din județul Hunedoara
In temeiul dispozițiilor articolelor 6, 7 și 8 din Legea nr. 3/1968 

privind asigurarea conducerii locale de stal în unitățile administrativ- 
teritoriale pînă la alegerea consiliilor populare și pe baza propunerilor 
Comitetului executiv ai Consiliului popular al județului Hunedoara cu- 
prinzînd delimitarea municipiilor, orașelor și comunelor, scoaterea din 
nomenclator și unificarea unor localități, schimbarea denumirii unor lo
calități.

Consiliul de Miniștri al Republicii Socialiste România ho
tărăște:

Articol unic. Delimitarea administrativ-teritorială a municipiilor, 
orașelor și comunelor, precum și organizarea unor orașe ca municipii 
din județul Hunedoara, este cea prevăzută în anexa Ia prezenta hotărîre.

NOMENCLATORUL
localităților din județul Hunedoara

A. MUNICIPII
I. DEVA

Localități componenta
1. Sîntuhaim
2. Mintia

Sale ce aparțin de municipi
1. Archia
2. Bîncea Mică
3. Cristur

Fruntașii 
fruntașilor

In localitățile municipiului 
au loc în aceste zile manifes
tări de mare emoție și entu- 
zaism : adunările festive pen
tru inmînarea Medaliilor Jubi
liare fruntașilor în întrecerea 
socialistă care timp de 5 ani 
consecutiv și-au menținut Uliul, 
distincție care se acordă de 
către Consiliul Central al 
U.G.S.R. pentru prima oară în 
acest an.

De la minele, uzinele și de 
pe șantierele Văii Jiului, 652 
de fruntași beneficiază de a- 
ceastă înaltă distincție.

Tot cu prilejul luminării Me
daliilor JubiP «re. fruntașilor 
care nu au Medalia Muncii li 
se va acorda și această deco
rație. De asemenea, drept 
stimulent material, toți cei 
distinși cu Medalia Jubiliară 
sînt remunerați cu un premiu 
de 500 lei.

ZILEI
Excursie prin O.N.T.

Filiala Petroșani a O.N.T. organi
zează o excursie de două zile, în 
30 și 31 mai, la Abrud și Buclum- 
Poieni. Cele 40 de persoane care 
s-au înscris pentru această excursie 
vor vizita orașele Deva, Brad, Abrud, 
precum și muzeele de pe traseul 
respectiv. Costul unui bilet este de 
78 lei, în care este inclus transpor
tul și o masă.

O nouă măcelărie
In incinta halelor din Petroșani se 

va deschide mîine o secție de mă
celărie aparținînd magazinului în
treprinderii agricole de stat Bîrcea. 
In noua măcelărie se' va desface 
populației carne de mînzat, porc, 
purcel și de miel adusă din crescă
toriile proprii. Noul magazin va 
funcționa în zilele de miercuri, sîm- 
bătă șl duminică dimineața.

LIUBLIANA. —c De la trimișii spe
ciali Agerpres S. Strujan și N. Plo- 
poanu : Cea de-a treia zi a vizitei 
oficiale a delegației de partid și de 
stat a Republicii Socialiste România 
conduse de tovarășul NwfoJae 
Ceaușescu, secretar general al C.C. 
al P.C.R., președintele Consiliului 
de Stat, în tara vecină și prietenă 
a prilejuit, după întilnirea cu locui
torii capitalei iugoslave și ai Re
publicii Socialisto Serbia, cunoaște
rea unor realizări ale oamenilor 
muncii din Republica Socialistă Slo
venia. .

Situata între Alpi și Adriatica în 
partea cea mai apuseană a Iugosla
viei, Slovenia ocupă — în ciuda 
unei suprafețe mai restrinse — un 
loc de frunte în producția industri
ală a Iugoslaviei, în punerea în va
loare a bogățiilor subsolului și a 
căderilor de apă, cît și în praclira- 
rea unei agriculturi intensive, în 
care ponderea principală o are 
creșterea animalelor.

La sosirea în gara Liubliana, îm
podobită festiv, solii poporului ro
man au fost întîmpinați de Scrghei 
Kraiger, președintele Skupștinei R.S. 
Slovenia, Stane Kavcicî, președinte
le Vecei Executive a R.S. Slovenia, 
Albert Iakopici, membru al Prezi
diului C.C. aj U.C.I., președintele 
C.C. al U.C. din Slovenia, Frânt 
Popit, secretar al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al U.C. din Slovenia 
și alți conducători ai organelor re
publicane și locale do partid și de 
stal.

După intonarea imnurilor de stat 
ale României și Iugoslaviei, tovară
șul Nicolae Ceaușescu împreună cu 
Serghei Kraiqer au trecut în revis
tă garda de onoare.

Salutați călduros de mii de locui
tori ai Liublianei, oaspeții s-au în
dreptat spre Combinatul agricol 
„Emona" din apropierea capitalei 
slovene.

La intrarea în una din secțiile 
combinatului, oaspeții sînt salutați 
de Slavko Cerepici, director gene
ral adjunct al întreprinderii, de di
rectorul tehnic, Ioze Pentek, de se
cretarul organizației de partid, Pria- 
tel Frantz, conducători ai organelor 
locale de partid și de stat; de nu
meroși muncitori.

Sînt vizitate secțiile de creștere 
și îngrășare a porcilor.

Intr-o convorbire cu conducătorii 
combinatului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a interesat de unitățile 
nutritive folosite pentru obținerea 
unui kg do carne, de sistemul de 
organizare a alimentării și îngrijirii 
animalelor, de prețul de cost al 
kilogramului de carne obținut. Oas
peților le sînt înfățișate rezultatele

acestei mari unități agricole în creș
terea animalelor după metode in
dustriale.

După vizita la combinat, mașinile 
se îndreaptă din nou spre oraș. Nu
meroși locuitori din localitățile stră
bătute saluta cu căldură pe oaspeți. 
Pe străzile Liublianei, mulțimea flu
tură drapele românești și iugoslave, 
manifestîndu-și simpatia față de solii 
poporului român.

Conducătorii organelor locale de 
partid și de stat au prezentat mem
brilor delegației române principalele 
monumente arhitectonice ale orașu
lui, dezvoltarea sa economică în anii 
socialismului, perspectivele sale de 
viitor.

Membrii delegației romane au vi
zitat centrul orașului Liubliana, apoi 
au făcut o plimbare pe una din ar
terele principale, îndreptîndu-se spre 
clădirea Scupștinei orășenești, așe
zată la poalele colinei pe care se 
înaltă o vestită fortăreață medie
vală.

Pe acest traseu membrii delega
ției române trec prinlr-un culoar 
viu de oameni care-i salută deose
bit de călduros. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu strînge mîinile unor lo
cuitori ai Liublianei.

In fata Scupștinei, pionieri Ttnbiă- 
țișează pe oaspeți, oferindu-le flori.

Președintele Scupștinei orășenești, 
inq. Miha Kosak, salută cu bucurie, 
în numele populației, pe membrii 
delegației, le înfățișează tradițiile a- 
cestui multisecular oraș în lupta 
pentru libertate, care a culminat îh 
anii eroici ai războiului împotriva 
ocupantilor fasciști. Ca simbol ai 
acestor lupte, el oferă în dar tova
rășului Nicolae Ceaușescu o statue
tă înfățișlnd un partizan. Membrilor 
delegației le sînt oferite plachete 
cu aceeași imagine.

In numele delegației rontâne. to
varășul Nicolae Ceaușescu na ilțn- 
mește pentru cuvintele calde rle sa
lut. pentru darul oferit.

fn călătoria prin țară, membrii 
delegației române sînt însoțiți d<* 
tovarășii Rato Dugonici, președintei» 
Conferinței Federale a Uniunii so
cialiste a poporului muncitor d«« 
Iugoslavia, membru al Consiliului 
Federației, membru al Prezidiului 
C.C. al U.C.I., Mustafa Șabici, mem
bru al Vecei Executive Federale, 
membru al C.C. al U.C.T., Iakșa Pe- 
trici ambasadorul extraordinar 4 
plenipotențiar al R.S.F. Iugoslavia 
la București, și alte persoane oficia
le.

După-atniază, membrii delegației 
româno au vizitai întreprinderea 
„Iskra" din orașul Krani, car-.? joa-
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Comune suburbane Sate componente
1. ClRJIȚI 1. CÎRJIȚ1

2. Almașu Sec
3. Ghergheș
4. Cozia
5. Popești

II. HUNEDOARA

Localități componente
1. Răcășlia

1.
Sate ce aparțin de municipiu

Boș
2. Groș
3. Peșlișu Mare
4. Hă.șdat

Comune suburbane Sate componente
I. GHELAR 1. GHELAR

2. Govăjdia
3. Plop
4. Ruda

2. TELIUCU INFERIOR 1. TELIUCU INFERIOR
2. Cinci.ș-Cerna
3. Izvoarele
4. Teliucu Superior

III. PETROȘANI

Localități componente
1. Dîlja Mare
2. Dîlja Mică
8. Peștera
4. Slătinioara

Comune suburbane Sate componente
t. ANINOASA 1. ANINOASA

2. Iscroni
2. banița 1. BANIȚA

2. Crivadia
3. Merișor

Orașe ce aparțin de municipiul Petroșani
1. LUPENI Localități componente
2, PETRILA’ 1. Chnpa

2. Jieț
3. Răscoala
4. Tfrici

8 URICANI 1. Oîmpu lui Neag
2. Valea de Brazi

4. VULCAN 1 • Dealu Babli
2. Jfu-Paroșeni

B. ORAȘE
Sate ce aparțin de oraș

f. BRAD 1. Mesteacăn
2. Pobingani
3. Rtuda-Brad
4. Țărățel

Comune suburbane 5. Valea Bradului

Sate componente
1. CRIȘOIOR 1. CRIȘCIOR

2. Barza
0. Valea Arsului
4. Zdrapți

Localități componente
2. CĂLAN 1. Streisîngeorgiiu

Sate ce aparțin de oraș
1. Batiz
2. Călanu Mic

• 8. Grid
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Reparafii de calîfafe 
șî plus de energie

Cazanul nr. 1 de la termocentrala 
Paroșeni a fost oprit pentru cîteva 
zile. Motivul ? Schimbarea rotoare
lor la cele două ventilatoare de e- 
liminare a gazelor. Printr-o bună 
organizare a muncii, echipa condu
să de maistrul Pena Gheorghe a 
înlocuit cele două rotoare cu nouă 
ore înainte de termen. Astfel, 
grupul nr. 1 a început să pro
ducă mai devreme, realizîndu-se 
450 000 kWh energie electrică peste 
planul la zi.

Vie activitate
în portul Constanta

Portul Constanta a cunoscut In a- 
ceste zile o vie activitate comer
cială. Prin intermediul întreprinderii 
românești de comerț exterior „Rom- 
trans'' au fost livrate, pe lîngă al
tele, zeci de mii de metri cubl de 
cherestea în Siria. In aceeași peri
oadă au sosit din import însemnate

cantități de minereu de fier, de 
crom și laminate din Algeria, Alba
nia și Anglia. Au mai fost descăr
cate mii de tone de fosfați din Iz- 
rael, bumbac din Sudan, cacao rlm 
Brazilia, bușteni exotici din Franța, 
precum și caolină din Grecia

(Agerpres)

con- 
a a- 

a!e 
bu-

st-atia 
agre- 
străl-

cu
din
tov. Ca- 
muncltor

Zorile zile; abia se iviseră 
peste crestele munților. Liniș
tea ce domnea pe șantierele 
Iscroni — Dănuțoni începe să 
fie tulburată de mișcarea oa
menilor, a agregatelor meca
nice, care se pregătesc să în
ceapă o nouă zi de lucru.

In biroul inginerului Cojo
carii Constantin se studiază 
planurile de. desfășurare a de
vierii albiei Jiului. Aici se 
struiește statia de tratare 
pelor, lucrările de bază 
construcției făcîndu-se în
na parte chiar în cursul aces
tui an.

In curtea șantierului, șeful 
echipei de zidari dă ultimele 
Indicații privind zidirea cu blo
curi de piatră a pereților noii 
albii a Jiultil.

— Aici este plasată 
de tratare înzestrată 
gate modernei aduse 
nătate — îmi spune 
tană Nevarache f — 
fruntaș.

Lucrul începe și fieoare mun
citor așează sau aduce pietre 
pentru zidit. Oameni, mașini 
și agregate lucrează din plin 
sub conducerea directă a” șe
fului de lucrare. Devierea a- 
pei trebuie doar efectuată mal 
devreme de I august.

Camioanele sînt într-o con
tinuă mișcare: transportă be
ton și alte materiale, iar Ingi
nerul dă indicațiile și explica
țiile necesare muncitorilor la 
locurile de muncă.

încetul cu încetul, ziua de 
lucru se sfîrșește. Peste șan
tier se lasă din nou liniștea. 
S-a terminat o zi de mun
că plină de roade. C-înd noua 
albie a Jiului va fi gata lo
cuitorii Iscroniului vor fi scu
tiți pentru totdeauna de teama 
inundațiilor șl de pagubele pe 
oare acestea le-au produs în 
multi ani.

CORNEA TITU
Iscroni

I 
I 
I

i 
i

I
1
I
I

O problemă majoră

Respectarea termenelor 
in predarea obiectivelor

Constructorii de obiective social- 
culturale au acumulat în decursul 
anilor o prețioasă experiență pe șan
tierele din Valea Jiului. Blocuri cu 
pînă la 10 etaje și 200 apartamente, 
școli, complexe comerciale, fabrici 
și sedii administrative, cinematogra
fe și cluburi constituie gama variată 
a lucrărilor executate în diferite 
localități, pentru dezvoltarea lor 
continuă.

Bogata experiență a constructori
lor este însă fructificată doar par
țial — în atacarea obiectivelor sau 
desfășurarea unor lucrări ca- glisa- 
je, zidării în lanț —, rămînîndu-se 
de obicei restanțe la capitolul orga
nizarea activității șantierelor pentru 
predarea ritmică a obiectivelor. De 
pildă, anul trecut, peste 500 de a- 
partamente (o treime din plan) au 
ajuns să fie predate în ultimele două 
luni ale anului — noiembrie și de
cembrie — luni de iarnă cînd ano
timpul rece îngreuna considerabil 
executarea unor lucrări. O situație 
asemănătoare a fost și ou doi ani 
în urmă, în 1966, cind predarea a 
sute de apartamente din planul a- 
nual a rămas pe... decembrie.

Anul acesta, deficiențele în rit
micitatea predării obiectivelor pe 
șantierele grupului If construcții, 
continuă să persiste; o încărcare 
inegală pe luni sau trimestre a 
șantierelor, ceea ce duce la faptul 
că în unele luni nu se predă ni
mic, iar în altele se aglomerează 
lucrările îneît efectivul șantierelor, 
(chiar al Grupului I( în ansamblu) 
nu poate face față I De pildă, po

luna trecută, aprilie, nici un șantiei1 
nu a terminat și predat apartamen
te, sau alte lucrări cuprinse în plan. 
In schimb, pentru data de 30 iunie, 
sflrșitul trimestrului II, șantierul Pe
troșani are de predat 6 obiective, 
șantierul Petri-la — 12, Vulcan — 
8, Lupeni — 5 și Uricani — 7. Cum 
vor putea fi predate, pe Grupul II 
construcții, 38 obiective diferite în
tr-o singură zi ? Iar se va trece la 
asalturi pentru executarea lor „ful
ger", așa cum s-a făcut anul trecut 
cu blocul I 1 din Uricani sau cu 
blocurile D7 și D8 Petrila în trimes
trul I al anului acesta!

O situație asemănătoare se contu
rează și pentru semestrul II al anu
lui : pe trimestrul III, planul de pre
dări este cu 60 la sută mai mare 
decît pe trimestrul II și cu 300 la 
sută mai mare (de trei ori) decît 
planul pe trimestrul IV, în afară de 
faptul că în același timp, fn tri
mestrul III, trebuie predate cca. 75 
la sută din totalul lucrărilor de fi
nisaj exterior și sistematizări pe 
verticală, plus noul liceu din Vul
can ! De pe acum, pe șantiere se 
simte lipsa acută de muncitori de 
diferite profesiuni, ca și de muncă 
necalificată necesari la lucrările de 
sistematizări pe verticală : la Pe
troșani nu sînt suficienți zidari pen
tru finisaje interioare și exterioare, 
în Vulcan lipsesc oameni pentru a- 
tacarca din plin a complexului co
mercial, la Uricani vor trebui duși 
tencuitorii din Lupeni pentru fini
sarea ext<uioară a blocului I 1 (în 
schimb, rămînînd în urmă lucrările

la blocul G1 cu 10 etaje și 17G 
garsoniere). .

încărcarea inegală pe luni și tri
mestre a șantierelor face ca ș «nt.fi
rele să nu poată executa ritmic lu
crările, amînînd predarea lor pe ul
tima zi a trimestrulu-j, cu qtndul ăi 
„vedem noi atunci ce o mai fi"1 
Și, bineînțeles că vine ziua fa' diră, 
dar volumul de obiective nu-; termi
nat și atunci intervin nesftrșitele 
amînări, puneri pe drumuri a comi
siilor de recepție, promisiuni către 
beneficiar...

Sîntem în preajma încheierii se
mestrului I, începutului semestrului 
II. Ținînd cont de experiența acu
mulată pînă acum, Grupul II con
strucții, împreună cu beneficiari» lu
crărilor și reprezentanții Răn- de 
investiții ar trebui să rear»*’ -••/.e 
planul de predări pe acest an ast
fel ca predările de obiective să se 
facă ritmic, nu să existe perioade 
goale și perioade deosebit de împo
vărate pentru șantiere.

Asigurarea unei ritmicități opbime 
în predarea obiectivelor este tn pre
zent o problemă majoră pe șantie
rele de construcții social-cullurale. 
Conducerea Grupului II, beneficiarul,, 
să analizeze atent această proble
mă, pentru a găsi o rezolvare opti
mă a ei. Este în interesul direct ai 
constructorului, pentru folosirea ra
țională a întregii capacități de pro
ducție; a beneficiarului pentru a 
primi, sigur, la termenul fixat, fie
care obiectiv planificat și nu doar.., 
promisiuni.

Mihai ȘTEFAN
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NOMENCLATORUL 
localităților din județul Hunedoara

(Urmare din pag. 1) 16. BURJUC

4. Nâdăștia de Jos
5. Nâdăștia de Sus
6. Ohaba Streiului
7. Sincrai
8. Sîntărnăria de Piatră
9. Strei

10 Strei-Săcel
11 Valea Sîngeorgiului

localități componente
1. Nâlațvad

Sate ce aparțin de oraș
1. SilvaȘu de Jos
2. Silvașu de Sus

Sate ce aparțin de oraș

1. Bîrcea Mare
2. Cărpiniș
3. Simeria Veche
4. Sîntandrei
5. Șoulești
6. Uroi

17. CERBÂL

18. CERTEJU DE SUS

19. DENSUȘ

C. Comune

Nr. Denumirea comunei
crt. propuse Satele componente 20. DOBRA

1. BAIA DE CRIȘ

2. BALȘA

3. BARU

4. BACIA

5. BAIȚA

6. BATRINA

7. BERIU

8. BLAJENI

9. BOȘOROD

10. BRaNIȘCA

11 BREIEA ROMANA

12. BUCE?

13 BUCUREȘCI

14 BULZEȘTII DE SUS

15. BUNILA

1. BAIA DE CRIȘ
2. Boldovin
3. Că raci
4 Cărăstău
5. Lunca
6. Rișca
7 Rișculița
8. Țebea
9. Văleni

1. BALȘA
2. Almașu Mic de Munte
3. Ardeu
4. Bunești
5 Galbina
6. Mada
7. Oprișești
8. Poiana
9. Poienița

10 Roșia
11. Stăuini
12. Techereu
13. Vălișoara
14. Voia

1. BARU
2. Livadia
3. Petros
4. Valea Lupului

1. BACIA
2. Petreni
3. Tîmpa
4. Totia

1. BAIȚA
2. Barbura
3. Căinelu de Sus
4. Crăciuneștl
5. Fizeș
6. Hărțăgani
7. Lunca
8. Ormindea
9. Peștera

10. Săliște
11. Trestia

1. BATRINA
2. Fața Roșie
3. Piatra
4. Răchițaua

1. BERIU
2. Căstău
3. Cucuiș
4. Măgureni
Ș. Orăștioara de Jos
6. Poieni
7. Sereca
8 Sibișel

1. BLAJENI
2. Biăjeni-Vulcan
3. Criș
4. Dragu-Brad
5. Groșuri
6. Plai
7 Reț
8. Sălătruc

1. BOȘOROD
2. Alun
3. Bobaia
4. Chitid
5. Cioclovina
6 Luncani
7 Prihodiște
8. Ursi ci
9. Tîrsa

1. BRANIȘCA
2. Boz
3. Bărâștii lirei
4. Cobești
5. Gialacuta
6. Furcșoara
7. Rovina
8. Timava
9. Timăvița

1. BRETEA ROMANA
2. Bățălor
3. Bercu
4. Bretea Streiului
5 Covragiu
6. Gințaga
7. Măceu
8. Ocolișu Mare
9. Plopi

10 Ruși
11. Vilcelele Bune
12. Vilcele
13. Vilceluța

1 BUCEȘ
2. Buceș-Vulcan
3. După Piatră
4. Grohoțele
5. Mihăileni
6. Stănija
7 Tarnița

1. BUCUREȘCI
2. Curechiu
3. Merișor
4. Rovina
5. Șesuri

1. BULZEȘTII DE SUS
2. Bulzeștii de Jos
3. Giurgești
4. Grobot
5. Păulești
6 Rusești
7. Stănculești
8. Ticera
9. Tomnatec

1. BUNILA
2 Alun
3 Cernișoara Florese
4. Poienița Voinil
5. Vadu Dobrii

21. GEOAGIU

22. GURASADA

23. HĂRĂU

24. ILIA

25. LAPUGIU DE JOS

26. LELESE

27. LUNCA CERNII DE

28. LUNCOIU DE JOS

29. MARTINEȘTI

1. BURJUC
2. Brădățel
3. Glodghilești
4. Petrești
5. Tătărăști
6. Tisa

1. CERBÂL
2. Arănieș
3. Feregi
4. Merișoru de Munte
5. Poienița Tomii
6. Poiana Răchițelii
7. Socet
8. Ulm

1. CERTEJU DE SUS
2. Bocșa Mare
3. Bocșa Mică
4. Hondol
5. Măgura-Toplița
6 Nojag
7. Săcărimb
8. Toplița Mureșului
9 Vărmoga

1. DENSUȘ
2. Criva
3. Hățegel
4. Peșteana
5. Peștenița
6. Poieni
7. Ștei

1. DOBRA
2. Abucea
3. Bujoru
4. Făgețel
5. Lăpușnic
6. Mihăiești
7. Pane
8. Panc-Soliște
9. Rădulești

10. Roșea ni
11. Stîncești
12. Stîncești-Ohaba
13. Stretea

1. GEOAGIU
2. Aurel Vlaicu
3. Băcîia
4. Bozeș _
5. Cigmău
6. Gelmar
7. Geoagiu-Băl
8. Homorod
9. Mermezeu-Vâleni

10. Renghet
11. Văleni

1. GURASADA
2. Boiu de Jos
3. Boiu de Sus
4. Cărmăzănești
5. Cimpuri de Sus
6. Cimpuri-Surduc
7. Dănulești
8. Gothatea
9. Runcșor

10. Ulieș
11. Vica

1. HARAU
2. Banpotoc
3. Birsău
4. Chimindia

1. ILIA
2. Bocea
3. Bretea Mureșană
4. Briznic
5. Cuieș
6. Dumbrăvița
7. Săcămaș
8. Sîrbi
9 Valea Lungă

1 LAPUGIU DE JOS
2. Baștea
3. Cosești
4. Fintoag
5 Grind
6. Holdea
7. Lăpugiu de Sus
8. Lăsău
9. Ohaba

10. Teiu

1 LELESE
2 Cerișor
3. Runcu Mare
4. Sohodol

JOS 1 LUNCA CERNII DE JOS
2. Ciumița
3. Fîntîna
4. Gura Bordului
5. Lunca Cernii de Sus
6 Meria
7. Negoiu
8 Valea Babii

1 LUNCOIU DE JOS
2. Dudești
3. Luncoiu de Sus
4 Podele
5 Stejărel

1 MARTINEȘTI
2. Dineu More
3. Dineu Mic
4. Jeledinți
5. Măgura
6. Tămoșoso
7 Tunnoș

30. ORAȘTIOARA DE SUS 1 ORAȘTIOARA DE SUS

31. PEȘTIȘU MIC

32. PUI

33. RAPOLTU MARI

34. RACHITOVA

2. Bucium
3 Costești
4. Costești-Deol
5. Grădiștea de Munte
6. Ludeștii de Jos
7. Ludeștii de Sus
8. Ocolișu Mic

1. PEȘTIȘU MIC
2. Almașu Mic
3. Ciulpoz
4. Cutin
5. Dumbrava
6. Joseni
7. Mănerău
8 Nondru
9. Valea Nandrului

1. PUI
2. Băești
3. Federi
4. Fizești
5. Galați
6. Hobița
7 Ohobo-Ponor
8. Ponor
9 Riu Bărbat

10. Rușor
11. Șerel
12. Uric

1. RAPOLTU MARE
2. Bobii na
3 Boiu
4. Foit
5 Rapolțel

1. RACHITOVA
2. Ciula Mică
3. Gotești
4. Mesteacăn
5. Vălioara

35. RIBIȚA

36. RIU DE MORI

37. ROMOS

38. SARMIZEGETUSA

39. SĂLAȘU DE SUS

40. SÎNTAMARIA-ORLEA

41. ȘOIMUȘ

42. TOMEȘTl

43 TOPLIȚA

44. TOTEȘTI

45. TURDAȘ

46. UNIREA

47. VAȚA DE JOS

48. VAL.IȘOARA

49. VEȚEL

50. VORȚA

51. ZAM

T A

1. RIBIȚA
2. Crișan
3. Dumbrava de Jos
4. Dumbrava de Sus
5. Ribicioara
6 Uibărești

1 RIU DE MORI
2. Brazi
3. Clopotiva
4. Ohoba-Sibișel
5 Ostrov
6 Ostrove!
7 Ostrovu Mic
8. Sibișel
9 Suseni

10 Undue
11. Vdeo Diljii

1. ROMOS
2. Ciungu More
3. Pișchinți
4 Romoșel
5. Vaidei
1. SARMIZEGETUSA
2. Brearova
3. Hobița Grădiște
4 Păucinești
5. Zeicani

1. SALAȘU DE SUS
2. Coroești
3. Mălăești
4. Nucșoora
5. Ohaba de sub Piatră
6. Pa roș
7. Peștera
8. Riu Alb
9. Riu Mic

10 Sălașu de Jos
11. Zăvoi

1. SlNTAMARIA-ORLEA
2. Balomir
3. Bărâștii Hațegului
4. Bucium-Orlea
5. Ciopeia
6 Săcel
7. Sînpetru
8 Subcetate
9. Vadu

1. ȘOIMUȘ
2. Balata
3. Boholt
4 Bejan
5. Bejon-Tirnăvița
6 Căinelu de Jos
7. Chișcădaga
8 Fornădia
9 Păuliș

10 Sulighete

1 IOMEȘTI
2 Dobroț
3 Leauț
4. Livada
5. Obîrșa
6. Șteia
7. Trulești
8 Valea Mare de Criș

1. TOPLIȚA
2. Curpenii Silvașului
3 Dealu- Mic
4 Dăbîca
5. Goleș
6 Hășdău
7. Mosoru
8. Vălar

1. TOTEȘTI
2. Cîrnești
3. Copaci
4 Păclișa
5 Reea

1. TURDAȘ
2. Pricaz
3. Rîpaș
4 Spini

1 UNIREA
2 Boița
3. Ciula Mare
4. Crăguiș
5 Fărcădin
6. Livezi
7 Tuștea

1. VAȚA DE JOS
2. Basarabasa
3. Birtin
4 Brotuna
5 Căzănești
6 Ciungani
7. Ociu
8. Ocișor
9. Prăvăleni

10 Prihodiște
11. Tătărăștii de Criș
12 Tîrnava de Criș
13. Vata de Sus

1. VALIȘOARA
2 Deolu Mare
3. Soliștioaro
4 Stoeneasc

1 VEȚEL
2. Boia Birzii
3. Bretelin
4. Cooi
5. Herepeio
4 Leșnic
7. Muncelu Mare

-8 Muncelu Mic
9 Runcu Mic

1 VORȚA
2. Certeju de Jos
3. Coaja
4- Dumești
5. Luncșoara
6 Valea Poienii
7. Visca

1 ZAM
2. Almășel
3. Almaș-Săliște
4. Brășeu
5 Cerbia
6. Delenl
7. Godinești
8. Micănești
9. Pogănești

10. Pojoga
11. Sălciva
12. Tămășești
13 Valea

BEL
privind scoaterea din nomenclator a localităților com
ponente ale orașelor și a unor sate care 9-au conto

pit cu altele învecinate.

Nr. Denumirea satu'ui
crt. sau localității

Comuna sau orașul 
de care aparține in 
prezent satul sau Io-

Denumirea localitâ 
ții cu care s-a 

contopitcomponente calitatea tesoectivă

1. Boțoni Petroșani Petroșani
2. Coasta Petroșani Petroșani
3. Dărănești Petroșani Petroșani
4. Lunca-Jiu Petroșani Petroșani
5. Gheorghe Lazăr Petroșani Petroșani
6. Maleia Petroșani Petroșani

7. Bărbătenii de Sus Lupeni lupeni

8. Birăoni Petrila Cimpo
9. Burdești Petrila Cimpa

10. Moșiei Petziia Cimpo
11. Dobrești Petrila Petrila
12. Lunca Petrilc Petrila
13. Plopi Petrilo Petrila
14. Taia Petrila Petrila
15. Predoni Petrila Petrila

16. Buhu Uricani Uriconi
17. Mailat Uriconi Uricani
18 Sterminosu Uricani Uricani
19. Firizoni Uricani Valea de B’czi

20. Jiu-Coroești Vulcan Vulcan

21. Brătișe Brad Brad
22. Câlâmărești Biad B«ad
23. Corindești Brad Brad
24. Dealu Racovei arad Brad
25 Dealu Tâului Brad Brad
26 Frunză Verde F.rad Brad
27 Golcești Brad Brad
28. Goșa Brad 8rod
29. Gura Ruzii Brad Brad
30. Herțesti Brad 8rod
31. Lunca-Brad 3«ad 3md
32. Măgura bad Brad
33. Pirăcni 3:ad Brad
34 Poienița fiiat! 3rad
35. Slăvești Brad Brad
36 ludo rănești 8iad Brad

37 Crișeni Câlan Călan

38 Valea Ungurului Hațeg Hoțea

39 Petroasa Baia de Criș Baia de Criș

40 Bretea Bolșa Balșa
41 Burtuca Balșa Roșia
42 Gura Oa.vdului Balșa Mada
43 Trăporăuțâ Balșa Stăuini

44. Baru Mic Baru Baru
45 Livadia de Coastă Baru Livadia

46 Arsuri Banița Banița
47 Botani Banița Banița
48 Câprărești Sânița Banița
49 Costești ăânița âănița
50. Firma Banița Bănite
51 Jitoni iănița Banița

52. Văleni Beriu Orăștioara de <os

53. Remetea Bucureșci Rovina
54 Valea Pădurii Bucureșci Bucureșci

55. Străuți Bulzești Grohol
56. Tomnatecu de Jos Bulzești Tomnatec

57 Toplița C>mpu lui Neog Ctmpu Iu» Neap
58 Haldea Crișcior Borza
59 Gura Putinilor Crișcior Zdrapți
50. Suseni Homorod Hcmorod

61. Livezeni Iscroni Petroșani
62. Surduc Isc ioni Petroșani

63 Valea Lungă Luncoi Luncoiu -ie Jos

64. Părani Răchitova Bmța

65 Ribicioara de Sus Ribița Ribicioara

66 Hobița Mică Sarmizegetusa Hâbito-Gradrste

67 Sibișelu Nou Sibișelu Vechi Sibișel

68. Gruelaci Vălișoara Dealu Mare

TABEL
privind schimbarea denumirii unor localități (sate, 

comune st orașe)

DENUMIREA

z B
Actuală Propusă

1. Baiu Maie
2 Livadia de Cimp
3. Sibișelu Vechi
4. Tomnatecu de Jos
5. Bulzești
6. Lăpugiu
7. Lunca Cernii
8 Sălaș
9. Tetiuc

10 Vața
11 luncoi
12 Ribicioara de Jcs
13 Hătăgel
14 Bujorul
15. Obîrsia
16 Dealul Mic
17 Valea Poenii
18. Municipiul Petroșeni

Baru
Livadia 
Sibișel 
Tomnatec
Bulzeștii de Sus 
lăpugiu de Jos 
Lunca Cernit de Jos 
Sălașu de Sus 
Teliucu ’nlerici 
Vața de Jos. 
Luncoiu de los 
Ribicioara 
Hățegel 
Bujoru 
Obîrșa 
Dealu Mic 
Valea Poienii 
Municipiul Petroșani

Comuna sau moșul 
de care va noorține

Baru 
Bari 
Beriu
Bulzeștii de Sus 
Bulzeștii de Sus 
Lăpugiu de Jos 
lunca Ce»nn de 
Sălașu de Sus 
Teliucu Iniei mi 
Voța de Jos 
Luncoiu de Jcs 
Ribița 
Census 
Dobra 
Tomești 
Toplița
Vorțo

TABEL
privind scoaterea din nomenclator a localităților 
componente ale orașelor și a unor sale care au sub • 
10 clădiri.

Nr Denumirea localității Orașul sau comuna Orașul sou comuna
crt. componente sau a de care aparține de care aparține

soțului în prezent ia viitor

1. Dodoconi Uricani Uricani
2. Ciuleni Toplița Toplița
3 Codru Vărmago Certeju de Sus
4 Corbeoni Bănițo Banița
5 Frosinei Remos Romos
6. Jigoreasa Banița Bănrțo
7. Mânu Toplița Toplița
8. Pîncota Hă rău Mărou
9. Valea Rea Romes Romos

10 Vintuleștl Homorod Geoagiu

TABEL
cu satele ce trec de la Județul Hunedoara la Județele 

învecinate.

Nr. Denumirea salului 
crt.

Comuna de care 
aparține in prezent

Județul fa care 
trece

1. Băcăinți Aurel Vlaicu Alba
2. Drogăneșii Aurel Vlaicu Alba
3. Almoșu de Mijloc Almașu Mic de

Munte Alba
4. Preveciori lunca Cernii de Jos Caraș-Severin
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iar ia mai tar.»

(Urinare din pag. î)

că un rol de seamă în eforturile 
depuse pentru continua ridicare a 
nivelului tehnic al industriei iugo
slave prin folosirea celor mai noi 
realizări în domeniul electronicii și 
automatizării.

La intrarea în uzină, oaspeții sini 
salutați de Martin Koșir, secretarul 
Comitetului comunal Krani al U.G. 
din Slovenia, de directorul general 
adjunct al întreprinderii, ing. Ioje 
Prejeti, de numeroși muncitori, ca
re îi înconjoară cu dragoste, le o- 
feră Hori.

întreprinderea, care Fn afară de 
fabrica din orașul Krani înglobează 
12 unități din alte orașe ale Slo
veniei, produce o gamă variată de 
produse, de la minusculele ferite la 
mari centrale telefonice, de la apa
ratele electronice de măsurat la in
stalații de telecomunicații, camere 
de luat vederi pentru televiziune in
dustrială etc. Muncitorii de la 
„Iskra" se mîndresc că marca uzi
nei lor a devenit pentru clienții din 
tară și de peste hotare o garanție 
a calității superioare.

Membrii delegației lomâne vizi
tează secții ale întreprinderii, pri
miți pretutindeni cu prietenie de 
muncitori și ingineri.

Intr-una din încăperi au fost pre
zentate o gamă largă de produse 
realizate și un film documentar des
pre activitatea întreprinderii îndrep
tată în patru direcții: electronică, 
electromecanică, telecomunicații, au
tomatică.

Membrii delegației române au 
semnal în cartea de onoare. Tova
rășul Nicolae Ceaușescn a urat co
lectivului noi succese, realizarea de 
produse cît mai bune la un preț de 
cost cît mai redus. In amintirea vi

zitei în fabrică, conducătorii între
prinderii au oferit oaspeților daruri

După vizita Ia întreprinderea 
„Iskra", în piața Revoluției din o- 
rașul Krani a avut loc un însufleți! 
miting, la care au participat mii de 
locuitori.

In numele oamenilor muncii din 
Krani, Slavkn Zalokar, președintele 
Skupștinei orașului, a salutat pe to
varășul Nicolae Ceaușescu și pe 
membrii delegației de partid și de 
stat a Republicii Socialiste Româ
nia, exprimîndu-și convingerea că 
vizite lor va fi o nouă contribuție 
la întărirea prieteniei dintre popoa
rele României și Iugoslaviei, pusă 
în slujba cauzei socialismului și 
păcii.

Primit cu puternice și îndelung! 
ovații, a luat cuvîntul tovarășul Ni
colae Ceaușescu. Cuvîntarea, ascul
tată cu viu interes, a fost subliniată 
în repetate rînduri prin aplauze fur
tunoase. Tovarășul Ceaușescu s-a 
îndreptat apoi spre oamenii muncii 
prezenti la miting, a strîns cu căl
dură mîna cu numeroși cetățeni ca
ro l-au aclamat și au manifestat pen
tru prietenia româno-iugoslavă.

Vizita în R. S. Slovenie a delega
ției de partid și do stat a Republi
cii Socialiste România a prilejuit 
emoționante manifestări ale priete
niei româno-iugoslave. Miile de lo
cuitori din Slovenia, care au întîm- 
pinat cu deosebită căldură pe solii 
poporului român, au exprimat senti
mentele frățești pe care popoarele 
Iugoslaviei k nutresc fată de po
porul român, comunitatea de intere
se ce unește cele două țări socia
liste în lupta pentru progres social 
și pace în întreaga lume.

După-amiază, delegația a plecat cu 
avionul spre Dubrovnik.

Pe aeroportul din Liubliana, oas
peții au fost conduși de Serghei 
Kraiqer, președintele Skupștinei 
R. S. Slovenia, Stane Kavcici, pre
ședintele Vecei Executive a R. S. 
Slovenia, Albert Iakopici, membru 
al Prezidiului C.C. al U.C.I., preșe
dintele C.C. al U.C. din Slovenia, 
și alți conducători ai organelor re
publicane și locale de partid si de 
stat.

Sosirea
la 
Dubrovnik

Miercuri seara, delegația de 
partid și de stat a Republicii So
cialiste România, condusă de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al C.C. al P.C.R., președin
tele Consiliului de Stat, a sosit pe 
litoralul dalmat ai Adriaticii, la Du
brovnik.

Pe aeroportul orașului, în întîm- 
pinarea oaspeților au venit Iakov 
Blajevici, membru al Prezidiului 
C.C. al U.C.I., președintele Șkupști- 
nei R S. Croatia, Nikola Grii, pre
ședintele Skupștinei orășenești, ing. 
Pavlo Bakarici, președintele Confe
rinței orășenești a LT.S.P.M., con
ducători ai organelor republicane 
șl locale de partid și de stat.

Numeroși locuitori ai orașului au 
salutat cu căldură pe solii poporu
lui român.

Lucrârllc Adunării
ficncraic a 0. N. I).

NEW YORK. Trimisul special Agerpres, N. Ionescu, transmi
te: Situația din Africa de Sud-Vest și căile de soluționare 
a acestei probleme continuă să se afle în centrul dezbaterilor 
din ședințele plenare ale Adunării Generale a O.N.U.

Mărfi dupS-ainiază au luat cuvîn
tul reprezentanții statelor Malawi, 
Iran și japonia, care și-au exprimat 
solidaritatea cu lupta pentru inde
pendenta poporului narnibian, au 
condamnat acțiunile represive alo 
Republicii Sud-A frica ne și nesoco
tirea do către guvernul acestei țări 
a hotărîrilor Organizației Națiuni
lor Unite.

Atenția participantelor la lucrările 
sesiunii reluate a fost reținută în 
aceste zile și de noile măsuri ile
gale pe care le preconizează guver
nul de Ia Pretoria în vederea dez
membrării teritoriului Africii de 
Sud-Vest. Intr-o scrisoare adresată 
președintelui sesiunii Adunării Ge
nerale, Comitetul O. N. U. pentru 
Africa de Sud-Vest roagă să fio di
fuzată ca document al Adunării Ge

nerale declarația adoptată de mem
brii acestui Comitet în cadrul unei 
recente ședințe în care au analizat 
situația creată în urma introducerii 
în Parlamentul republicii Sud-Afri
cane a unui proiect de lege privind 
crearea unor așa-numite „regiuni 
separate" în Africa de Sud-Vest. In 
declarație se subliniază că nooa le
ge pe care intenționează să o a- 
dopte rasiști: sud-afrkani vizează 
divizarea teritoriului în mici entități 
în scopul anexării lor și al perpetu
ări; controlului lor aici. Documentul 
atrage, de asemenea, atenția asupia 
faptului că în acest scop au fost 
luate deja măsuri de strămutare a 
unor largi pături ale populației A- 
fricii de sud-vest, în ciuda opoziției 
și rezistenței lor hotărîte.

„Comitetul O.N.U., so subliniază 
în declarație, își exprimă profunda
îngrijorare în legătură cu această

Berlin. In ultimii ani, capi
tala Republicii Democrate Ger
mane s-a împodobit cu clă
diri moderne, care datorită co
loritului luminos dau un as
pect sărbătoresc orașului.

IN CLIȘEU: Noile construc
ții în cartierul pieții centrale 
Alexanderplatz.

Regiuni populate bombardate 
în R. 0. Vietnam
® Sufe de persoane au fost omorîfe sau rănite

acțiune ilegală prin care se urmă
rește distrugerea unității poporului 
și a integrității teritoriale a Africii 
do sud-vest și consideră că trebuie 
să fie luate măsuri urgente de că
tre Națiunile Unite și de către în
treaga comunitate internațională
pentru a împiedica guvernul Sud-A- 
frican să dezmembreze teritoriul

Radio
Vedere parțială a șanlieru- 

l'ii hidroenergetic de ia Por
țile de Fier — partea iugo
slaviei.

TELEVIZIUNE
JOI 30 MAI 1968

10,00 r'urs de limba germană — 
Lecțiile 7 și 8.

11,00 Curs de limba spaniolă — 
Lecțiile 7 și 8.

12,00 Telecronica economică.
12.30 închiderea emisiunii de dimi

neață.
17.30 Pentru preșcolari : „£eata lut 

Pițlgoi" — ,,Soare, apă și co
pii la Cluj".

18,00 TV pentru specialiști — Medi
cină.

18.30 Curs de limba rusa.
19,00 Studioul pionierilor: „Ediție

specială... la Mamaia".
19.30 Telejunalul de seară., • 

Buletinul meteorologic. Publi
ci ta le.

20,00 Film serial : „Vikingii".
20,26 Întrebări la care s-a răspunș... 

întrebări la care nu s-a răspuns 
încă.

20,55 Teleqlob. Emisiune de călătorii 
geografice. Nigeria.

21,15 Canzone mia — povestea can
țonetei napolitane (II).

21,50 Din lirica românească contem
porană. Transmisiune cu public 
de la Ateneul tineretului din 
Capitală.

22,20 Parada vedetelor.
The Shadows (Anglia).

22,40 Telejurnalul de noapte.
23,00 Închiderea emisiunii.

Vineri 31 mal

PROGR AMUL I:

6,00-8,25 Muzică și actualități; 
8,25 Moment poetic; 8,30 La micro
fon, melodia preferată; 9,00 Buletin 
de știri; 9,05 La microfon, melodia 
preferată; 9,30 Matineu literar; 10,00 
Să-nvățăm un cîntec: „Anii tineri 
plini de floare" de loan Chirescu; 
10,10 Curs de limba rusă; 10,30 Din 
muzica popoarelor; 11,00 Buletin de 
știri ; 11,05 Suita pentru orchestră. 
Henri Gagnebin 11,25 Arii din o- 
pere; 11,45 Sfatul medicului: Indi
cațiile și contraindioafiile curei bal
neare marine; 12,00 Melodiile vira
telor; 12,30 Intîlnire cu melodia 
populară și interpretul preferat; 13,00 
Radiojurnal. Sport; 13,20 Soliști și 
orchestre de muzică ușoară; 14,00 
Melodii populare; 14,15 Dumbrava 
minunată; 14,30 Radio-publicitate; 
14.50 Jocuri feciorești; 15,00 Bule
tin de . știri; 15,05 Muzică pentru ra
dio de Filip Laz.ăr; 15,15 Lectură în 
premieră; 15,35 „Două inimi într-un 
vals"; 16.00 Radiojurnal. Sport; 16,20 
Buchet de melodii populare; 16,30 
Corespondentă specială : La porțile 
lumii. Reportaj de Miko • Ervin; 16,45 
Ciclul „Să înțelegem muzica"; 17,15 
Pentru patrie; 17,45 Di<n repertoriul 
corului Radioteleviziunii; 18,00 Bu
letin de știri; 18,02 Revista econo
mică; 18,20 Noi înregistrări de mu
zică populară ale orchestrei „Doina 
Banatului"; 18,45 Duete din opere; 
19,00 Radiogazeta de seară; 19,30 O 
melodie pe adresa dumneavoastră; 
20,00 Buletin de știri; 20,05 Actua
litatea în revistele literare; 20,20 
Melodii populare; 20,40 Cîntece cu 
și fără cuvinte; 20,55 Noapte bună, 
copii; 21,00 Muzică; 21,05 Emisiune

de folclor de loan Șerb; 21,25 Mu
zică ușoară; 22,00 Radiojurnal. Sport. 
Buletin meteorologic; 22,20 Cîntă 
Sarita Montiel; 22,30 Moment poetic; 
22,35 Muzică ușoară de Ion Vasiles- 
cu; 23,00 O vizită în discoteca noas
tră; 23,35 Pagini lirice; 24,00 Buletin 
de știri; 0,05—3,55 Estrada nocturnă.

PROGRAMUL II:

7,00 Melodii populare; 7,10 Tot 
înainte (emisiune pentru pionieri);
7.30 Buletin de știri; 7,39 Muzică; 
8,05 Melodii populare; 8,30 Buletin 
de știri; 8,35 Concertul. în Re ma
jor pentru flaut și orchestră de 
Franz Xaver Richter; 9,00 Noi în
registrări de operă; 10,00 Buletin 
de știri; 10,05 Cîntece de excursie; 
10,10 Teatru radiofonic: „In amurg" 
de Gerhard Hauptmann; 11,52 Mu
zică instrumentală; 12,00 Buletin de 
știri; 12,07 Vechi melodii populare;
12.30 Intermezzo cu muzica de es
tradă; 13,00 Viata de concert a Ca
pitalei; 13,30 Revista revistelor ști
ințifice; 13,40 Selecțiuni din opere
ta „Culegătorii de stele" de Florin 
Comișel; 14,00 Radiojurnal; 14,08 
Concert de prînz; 15,00 Muzică u- 
șoară; 15,30 Album folcloric; 16,15 
Muzică; 16,20 Pe. teme medicale;
16.50 . Formații vocale de muzică u- 
șoară; 17,00 Radiojurnal; 17,15 Din

. Pîlnia gramofonului; 17,35 La mi
crofon, Gică Petrescu; 17,45 Muzi
cieni români de azi despre muzi
cieni români de ieri; 18,10 Muzică 
ușoară; 18,30 Antologie de litera
tură universală; 18,50 Cîntece stu
dențești; 18,55 Buletin de știri; 19,00 
Soljști și orchestre de muzică popu
lară; 19,30 Curs de limba spaniolă;
19.50 Seară de operă : „Lakme" de 
Delibes; 21,00 Buletin de știri; 21,05 
Seară de operă (continuare); 21,30 
Studioul de poezie; 21,50 Seară de 
operă (continuare); 23,00 Radiojur
nal; 23,07 Arta violonistică a lui 
George Enescu; 23,50 Intîlnire cu 
jazzul; 0,55—1,00 Buletin de știri.

REDAGȚ1A Șl ADMINISTRAȚIA» Petroșani str. Republicii nr. 90. Tel. 1662, 269 (C.C.V.J.).

Declarațiile 
ministrului 
de externe 
al R. D. 
Germane

BERLIN. — „Adoptînd legislația 
excepțională, Bonn-ul acordă regi
mului actual toate posibilitățile pen
tru folosirea bastoahelor polițienești 
împotriva propriei populații și pen
tru înăbușirea oricărei mișcări pro
gresiste", a declarat ministrul afa
cerilor externe al R. D. Germane, 
Otto Winzer, într-un Interviu acor
dat agenției A.D.N., în legătură cu
dezbaterea în a 3-g lectură în Bun- 
destagul vest-german a proiectului 
legislației excepționale. Otto Winzer 
a caracterizat drept ’„pură fățărnicie" 
afirmațiile guvernului de la Bonn 
că leqislația excepțională ar aduce 
R. F. a Germaniei suveranitate și 
ar servi intereselor naționale. El a 
atras atenția asupra faptului că șl 
după adoptarea legislației excepțio
nale, toate privilegiile și posibilită
țile ■ de imixtiune a forțelor armate 
ale N.A.T.O. din R. F. a Germaniei 
rămîn în vigoare. In acest fel — a 
spus Otto Winzer — se menține, de 
asemenea, „baza pentru activitatea 
numeroaselor servicii secrete ale 
N.A.T.O. în R. F. a Germaniei". 
„Constituția excepțională — a afir
mat ministrul de externe — lărgeș
te și mai mult posibilitățile ameste
cului din afară".

Otto Winzer s-a pronunțat, de a- 
semenea, împotriva încercărilor gu
vernului de la Bonn de a include 
Berlinul occidental în sistemul ge
neral al legislației excepționale.

HANOI. — Agenția V.N.A. trans
mite că în perioada 1 aprilie — 20 
mai aviația americană a bombardat 
în repetate rînduri regiuni popu
late, centre economice, spitale, școli, 
diguri și baraje din provincia Nghe 
An și alto provincii ale tării. Sute 
de persoane, printre care multi bă- 
trîni, copii și femei, au fost omorite 
sau rănite, mii de locuințe, culturi, 
diguri și sisteme de irigație distruse.

Asupra comunei Hung Long, din 
districtul Hung Nguen, au fost a- 
runoate 36 de bombe, care au rănit 
74 de persoane, dintre care 34 copil.

Avioane americane au bombardat 
două zile la rlnd comuna Hoa Son 
din districtul Do Luong. S-au înre
gistrat numeroase victime. Din cei 
opt membri ai familiei Thai Dinh 
Thanah, numai unul a supraviețuit 
acestor atacuri. Au avut de suferit 
de pe urma bombardamentelor un 
număr de țărani din comuna Nam 
Thinh. districtul Nani Dan, care se 
aflau la munca cîmpului. Exploziile 
unor bombe cu bile aruncate de a- 
vioanele americane au făcut victime 
în rîndul elevilor școlii de învăță- 
mînt general din Nam Thinh.

narnibian și |>entru a se asigura re
tragerea Africii de Sud d o acest 
teritoriu care se află sub respon
sabilitatea directă a Națiunilor Uni
te".

După cum s-a aflat la O.N.U., 
statele africane intenționează să 
prezinte in Adunarea Generală un 
proiect do rezoluție separat în le
gătură cu aceasta problemă. Textul 
acestui document este elaborat în 
prezent în ședințele de lucru al» 
grupului statelor africane.

Mari daune materiale în Kuweit
KUWEIT. — In ultimele două zile 

asupra Kuweitului — cunoscut ca 
țară cu o climă deosebit de uscată 
— s-au abătut ploi torențiale care 
au provocat mari daune materiale. 
Mai multe drumuri au fost avaria
te, iar legătura între diverse locali

tăți a fost întreruptă. S-au înregis
trat mai multe catastrofe rutiere și 
incendii provocate de scurt-circui- 
tele electrice. Presa subliniază fap
tul că, începînd din anul 1945, ulti
ma săptămîna a lunii mai era cea 
mai secetoasă perioadă a anului.

Blaiberg se va întoarce din nou acasă
CAPETOWN. Dr. Philip Blaiberg, 

celebrul pacient de la Capetown, 
care a fost internat acum două zile 
la spitalul Groote Shuur pentru un 
examen medical, se va reîntoarce 
acasă probabil la începutul săpta- 
mînii viitoare. El va fi examinat și 
de profesorul Barnard. In cercurile 
medicale se afirmă că rezultatele 
acestei examinări vor da posibili
tate echipei de chirurgi să stabi

lească în amă.nunt evoluția post
operatorie a pacientului, date care 
vor fi folosite pentru efectuarea u- 
nei noi transplantări de inimă.

Urmările secefei 
din Uruguay

MONTEVIDEO. — Capitala Uru- 
guayului a petrecut o noapte de 
semiîntuneric, ca urmare a raționa-

In cautarea 
submarinului nuclear 
„Scorpion*

Lizării consumului de curent elec
tric. Această măsură a fost luată 
din cauza secetei care afectează 
tara.

Iluminatul public a funcționat nu
mai pe jumătate, firmele și recla
mele luminoase au fost stinse. In
stituțiile au fost obligate să-și mo
difice orarul pentru a folosi din 
plin lunyna soarelui. Cu începere de 
la 28 mai, orarul național a fost a- 
vansat ni o oră din același motiv.

WASHING! ON. — Avioane 
și nave nord-a me ricane con
tinua să patruleze intr-o re
giune întinsă a Oceanului 
Atlantic în căutarea submari
nului nuclear „Scorpion" de
clarat dispăru! luni după-amia- 
ză. Șansele găsirii submersi
bilului scad tot mai mult. „Pe 
măsură ce trec orele și nu 
găsim nimic, situația apare 
în culori din ce în ce mai 
întunecate" r— a declarat un 
purtător de cuvin! al Ministe
rului Marinei al S.U.A. Potri
vit agenției Reuter, surse ale 
acestui minister au exprimat, 
in particular, părerea că, în 
cazul cînd submarinul avariat 
a pătruns In apele extrem de 
adinei ale Oceanului Atlantic, 
nu mai există speranțe pentru 
cei 99 de oiiferi și marinari 
de pe bord. Se pds/reazd to
tuși oarecari speranfe că sub
marinul, cu un deplasament 
de 3 075 tone, și-ar fi schim
bat ruta din cauza furtunii 
puternice și s-ar afla acum 
scufundat pe platforma conti
nentaid, la 130 kilometri de 
coasta răsăriteană a S.U.A. In

acest caz, dacă va putea fi 
stabilită poz.ifia submarinului, 
există perspective ca echipa
jul să fie salvat. Dacă pereții 
submersibilului au rămas in
fanti și există suficientă ener
gie electrică pentru împrospă
tarea rezervelor de oxigen, e- 
chipajttl poate sd rămînă fn 
viață 70 de zile și chiar mal 
mult, au declarat oficialitățile 
americane. Dar fără forță e- 
lectrică, viața echipajului poa
te fi menținută numai citeva 
ore.

Pentagonul a anunțat marți 
noaptea că un radioamator en
glez a informat autoritățile mi
litare ale S.U.A. că a inter
ceptat un mesaj prin radio ca
re părea „sd fie un apel de 
ajutor" din partea submarinu
lui „Scorpion". John Grayson 
din Barnoloswick a declarat 
că mesajul interceptat pe lun
gimea de undă 2,5 metri con
ținea următorul text : „Aici 
este „Scorpion". Avem un 
condensator avariat, dar încer
căm să ne înapoiem la bază".

SAO PAUI.O. — Un bu- 
etln medical dat publicității 

la spitalul din Sao Paulo (Bra
zilia) anunță că starea pa
cientului Joao Ferreira da 
Cunha, căruia i s-a efectuat 
sîmbătă o operație de trans
plantare a inimii, „este exce
lentă pînă în prezent". Noua 
sa inimă bale în rUm normal.

ACCIDENTE
BONN. — Marți s-a prăbușit 

în apropierea localității Wittmund- 
haven din Germania occidentală cel 
de-al 82-lea avion de t-ipul „Star- 
figliter" cu care este dotată aviația 
vest-germană.

Un purtător de cuvînt al Ministe
rului Apărării a declarat că cei doi 
piloți au reușit să se salveze, cu 
parașutele.

> ANKARA. — 13 persoane și-au 
pierdut viața, iar alte 9 au fost ră
nite, unele grav, în urma ciocnirii 
dintre un autobuz de pasageri și un 
camion pe o șosea situată la nord 
de portul Izmir, transmite agenția 
Associated Press.

Plenara €. C. 
al P. C. din 
Cehoslovacia

PRAG A. — Agenția C.T.K. trans
mite că la Praga s-au deschis mier
curi după-amiază lucrările Plenarei 
Comitetului Central al P.C. din Ce
hoslovacia, la care participă și mem
brii Comisiei centrale de revizie și 
control și președintele R. S. Ceho
slovace, Ludvik Svoboda.

In raportul prezentat Alexander 
Dubcek, prim-secretar al G.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, a făcut o 
trecere în revistă a activității orga
nelor Comitetului Central, o apre
ciere asupra situației actuale și a 
prezentat propuneri cu privire la 
acțiunile viitoare ale partiduhr și 
la pregătirea Congresului P.C *■ < 
Cehoslovacia.

Tulburări ^asiale 
la Louisville

NEW YORK. — La Louisville, sta
tul Kentucky, marți noaptea au reiz- 
bucni't tulburările rasiale. Pobțla 
din oraș a (ost întărită cu 1 000 de 
membri ai gărzii naționale. Autori
tățile declară că poliția și gard» 
națională controlează situația, sem- 
nalîndu-se doar incidente sporadice. 
Au fost arestate aproape 200 de 
persoane.

LONDRA. — La Edinburgh s-a 
anunțat că tînărul Alex Smith, în 
vîrstă de 15 ani, căruia i s-a efec
tuat la 16 mai o transplantare de 
plămîn, a încetat din viață.

Sat dispărut 
sub apă

DJAKARTA. — Un sat din 
Insula Nila — arhipelagul 
Moluce — a dispărut complet 
sub apă, iar alte patru loca
lități au avut de suferit din 
cauza erupției unui vulcan dm 
apropiere, relatează agenția 
Antara. Vulcanul a erupt de 
șapte ori, iar din cele patru 
cratere ale sale s-a scurs lavă 
fierbinte care a ridicat tempe
ratura apei din jurul insulei. 
Autoritățile insulei au anua- 
țat că cei aproximativ 1 100 
de locuitori nu au avut de su
ferit, fiind evacuafi de urgen
ță în Insulele învecinate.
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