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înlrebare conducerii I.F.- 
patroneaza zona de la in- 
oraș — incinta gării mici, 
acum tovarășii de la I.F.
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fiind 
decît

Biiantul activității economice 
a întreprinderilor și unităților 
din municipiul Petroșani, a 
fost încheiat pe luna mai cu 
rezultate bune.

de 104,4 la 
La sortimentele de căr- 

și

reaiizată 
din Pe- 

fost cu

cu 0,2
indicato-

REST ANȚIERI

FATA DE

Colectivul preparaliei din 
Lupeni, printr-o bună organi
zare a procesului tehnologic, 
prin folosirea judicioasă a u- 
tilajelor, a reușit să realizeze 
la cărbunele recepționat un 
spor de 7,4 la sută. Producția 
netă și marfă a fost îndeplini
tă în proporție 
sută,
bune special pentru cocs 
mixte-șlam a fost obținut un 
plus de 0,2 la sută, respectiv, 
9,2 la sută. Calitatea cărbune
lui special pentru cocs a fost 
îmbunătățită, procentul de ce
nușă realizat 
puncte mai mic 
rul planificat.

DIN PARTEA TRIBUNALULUI 
SUPREM AL REPUBLICII 

SOCIALISTE ROMÂNIA
urmare a Hotărîrii Plenaiei 

al P.C.R. ou privire la reabili- 
unor activiști de partid, pro-

Ca 
C.C. 
tarea 
curorul general a Republicii Socia
liste România, analizînd hotărîrile 
de condamnare și materialele proce
sului, a Introdus recurs în suprave
ghere împotriva sentinței nr. 49 din 
14 aprilie 1954 a Colegiului militar 
al Tribunalului Suprem, prin care 
Lucrețiu Pătrășcanu, Remus Kofler, 
Herbert Zilber, Alexandru Ștefănes- 
cu, Ion Mocsonyi Styrcea, Jac Ber
man, Emil Calmanovioi, Victoria 
Sîrbu, Lena Constante, Herant Toro- 
sian și Hary Brauner au fost con
damnați la diferite pedepse, sub în
vinuirea de crimă contra păcii și 
înaltă trădare.

Judecind recursul în supraveghe
re, plenul Tribunalului Suprem a 
constatat nevinovăția celor condam
nați, nolegalitatoa și netemeinicia 
sentinței și, prin decizia nr. 15 din 

a admis recursul în 
casat sentința de 

achitat de orice

28 mai 1968, 
supraveghere, a 
condamnare și i-a 
penalitate.

Plenul Tribunalului Suprem a ad
mis, de asemenea, prin decizia nr.

16 din 28 mai 1968 recursul în su
praveghere declarat de procurorui 
general împotriva sentinței nr. 66 
din 6 mai 1954 a Colegiului militari 
prin care inculpații Revjsz Lili, IoJ 
nescu Alexandru, Pătrășcanu Elena, 
Neamțu Octavian, Radulescu Pogo- 
neanu Ceoilia, Birtașu Mircea, la- 
vorschi Adolf, Betea Nicolae, Pavel 
Constantin, Zaharia Ion, Rațiu An
ton, Micsa Remus, Teodoru Florin, 
Pireu Nicolae, Rupenian Emanoil și 
Ciucă Livia au fost condamnați la 
diferite pedepse, sub învinuirea de 
complicitate la infracțiunile imputa
te lui Lucrețiu Pătrășcanu și. con- 
statînd nevinovăția celor condam
nați, a casat menționata sentință a- 
chitîndu-i de orice penalitate.

Printr-o altă decizie — nr. 17 din 
28 mai 1968 plenul Tribunalului 
Suprem, în urina admiterii recursu
lui în supraveghere declarat împo
triva sentinței nr. 61 din 6 mai 1954 
a Colegiului militar, prin oare Io 
nescu Bălăceanu Gheorghe fusese 
condamnat pentru complicitate la 
înaltă trădare, constatînd nevinovă
ția acestuia, l-a achitat de orice pe
nalitate.

Nu e o noutate pentru nimeni că. 
fată de acum cîteva luni, Pelroșa- 
niul și-a schimbat înfățișarea. In 
complexul acțiunilor edilitar-gospo-, 
dărești constatăm realizări care în- 
cîntă ochiul, ne dau satisfacții. 
Ne-am îmbogățit cu noi zone verzi, 
frontoane primenite, colturi urbane 
refăcute. Sînt realizări care conferă 
cetățeanului ambianta de frumusețe 
și prospețime a localității în care 
trăiește.

Numai că, din păcate, realizările 
edilitare sînt încă parțiale și nu 
reușesc să dea întregului oraș o ti
nută modernă, civilizată. Mai mult, 
sîntem încă tributari unor cerințe 
elementare de bună gospodărire. De ce 
aceste insatisfacții, multe de-a drep
tul supărătoare, după două luni de 
la declanșarea acțiunilor gospodă
rești do primenire a orașului ? Răs
punsul e simplu, metehnele sînt ve
chi : comoditatea, indolenta, ten
dința anacronică a multora de a de- 

a
a

ce

vom vedea strada principală într-o 
tinută demnă elevată ?

Aceeași 
ului care 
trarea în 
Nici pînă
nu fac dovada vreunei intenții me
nite a face ordine în acest punct. 
De ce această sfidare ? Cum o 
fică tovarășii din conducerea 
prinderii ?

Restante fată de obligațiile 
revin în ridicarea gradului de

De ce comerțul subestimează 
activitatea echiuelor 
de control obstesc?

ce îi 
urba-

I. DUBEK

pune strădanii mai mult pentru 
se acoperi cu justificări decît de 
face față sarcinilor, obligațiilor 
le revin în înnobilarea orașului.

Să revenim din nou în centrul 
orașului. Dacă Piața Victoriei a fost, 
în fi ne, pusă la punct, strada prin
cipală continuă să fie uri șantier. 
La sfîrșitul lunii aprilie, tov. Bodea 
Constantin, directorul I.L.L. ne fă
cea promisiunea solemnă, că pînă la 
30 m^i toate fațadele de pe artera 
principală vor li renovate. A trecut 
luna, dar strada continuă să fie „or
nată" cu schele. Se lucrează ca și 
pînă acum în ritm de melc, doar cu 
două echipe și acestea... abia se 
mișcă. Or, mai sînt 45 de imobile 
de renovat. Pe
director Bodea terminate, pe

I

I

Unde vă petrecefi
concediul
de odihnă ?

filiala O.N.T. Petroșani 
pus în vînzare bilete de

300 kg ciuperci 
destinate exportu-

4> Producția
de către preparația 
trila în luna mai a
9 140 tone mal mare decît pla
nul, iar la sortimentul cărbu
ne spălat normal cu 
tone.

La
s-au 
odihnă (12 zile) pentru litoral 
pe lunile iunie, iulie, august, 
septembrie. Cazarea se asigură 
în corturi, iar costul unui bi
let oscilează între 630—866 lei.

Tot O.N.T.-ul Petroșani a 
pus in vînzare bilete de odih
nă in străinătate. Se fac în
scrieri pentru următoarele țări : 
Italia, Franța, Austria, Turcia 
și altele.

lunilor iunie și iu- 
achiziționării 
, mure

lor și ciupercilor provenite din 
pădure. In primele două zile 
de activitate a centrului s-au 
achiziționat 
comestibile 
lui.

In cursul
lie, în vederea 
de afine, zmeură, mure $1 
măceșe vor fi deschise cen
tre de colectare la Jieț, Cim- 
pa, Bănită, Lupeni, Uricani sl 
Cîmnu lui Noan

gramul orclîtestrei simfonice 
(dirijor C. Barbu), dansurile 
populare,' momentele vesele, 
susținute de elevii clasei de 
actorie și regie (prof. Al. Te

les), precum și soliștii vocali 
și instrumentiști : Palianoș

Margareta, Munteanu Valentin, 

Recsak Margareta, Tina Ure
che, Vlădău Elena și alții.

I 
I

I

înro- 
rezul- 

Astfel, producția 
producția marfă 

încasată au fost
Și
Și
în proporție de 110 

respectiv 107 la sută.

♦ I.M.I.L. Petroșani a 
gistrat și în luna mai 
ta te bune, 
globală 
vîndută 
realizate 
la sută,
Planul de producție a fost în
deplinit la toate 
Ca urmare, toate 
au (ost onorate, 
țiile fruntașe ale

sortimentele, 
contractele 

Printre sec- 
întreprlnde-

„Cocoșul
„Examen public

I
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Gheorghe

VREME A

Ciuperci destinate

ar-
cu-

au știut să
piesei,

cu două creste"cînd le vede tov.

l
JUKKAL CITADIN

OSPITALITATE ?

I
I

întunecă 
trebui s 

în ziua 
de la

Și 
fel. 
18, 
De

la
ora 
plin, 
aspectul

bere rece 
dispoziție.
„ospitali
tate să

de 
as- 
ît> 
In 

pă-
Meselo așezate la 
sînt murdare 
Scaunele 
31 mai,

!

i

Membrii iormației dramatice 
a artiștilor amatori de la Casa 
de cultură din Ha(eg s-au 
deplasat în mijlocul coopera
torilor din localitatea Subce- 
tate. Aici, în iala unei nume
roase asistente, au prezentat 
comedia intitulată „Cocoșul cu 
două creste" de 
Vlad.

Pentru felul cum 
interpreteze textul
tiștii amatori ha(egani au 
Ies aplauzele meritate ale co
operatorilor din Subcetate.

exportului
La Livezeni s-a deschis, la 

începutul acestei luni, un cen
tru pentru colectarea fructe-

Ieri seară, la clubul sindica
telor din Lonea, elevii Școlii 
populare de artă din Petro
șani au prezentat un spectacol 
mirzical-coregrafic — produc
ție de sfîrșit de an. De bune 
aprecieri s-au bucurat: pro-

grade, iar la Paring 
9 grade. In cursul zi- 
ieri, temperatura ma- 
fost de plus 20 grade,

Azi, la ora 8, temperatura 
aerului la Petroșani a fost de 
plus 14 
de plus 
lei de 
ximă a
respectiv, plus 13 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 24 
DE ORE : Timp frumos. Aver
se izolate probabile. Vint slab 
din sectorul sudic.

Tabere-peirtru 
pionieri și școlari 
cu preocupări 
comune

Milioane de Iei au fost alocate 
pentru organizarea și desfășurarea 
vacantei de vară a elevilor, care va 
începe după această săptămînă. In 
actuala vacantă vot fi organizate 
numeroase tabere pentru pionieri și 
școlari cu preocupări comune. In 
„Tabăra tinerelor condeie", vor pe
trece, de pildă, membrii cenaclurilor 
literare, în cea denumită „Ex-terra- 
68" vor veni cei mai tineri radioa
matori și electrotehnicieni, 
vuiturilor" va 
al membrilor 
tare turistică, 
al înotătorilor.

Un mare număr de elevi vor fi 
cuprinși în taberele de pe litoral — 
Năvodari, Schitu și Costinești — sau 
în stațiunile Bran, Timișul de Sus, 
Sinaia, Cheia, Homorod, Bucșoaia, 
Novaci, Moneasa, Izvoarele. Paralel 
cu acestea, vor funcționa și tabere
le inspectoratelor județene, 
91 600 de școlari vor merge 
cursii inlerjudețene.

Pionierilor și școlarilor 
vor petrece vacanța în orașele 
comunele natale, școlile și organiza
țiile U.T.C. le vor oferi numeroase 
posibilități de odihnă și recreere, 
organizînd competiții sportive, ser
bări cîmpenești, focuri de tabără, 
drumeții, cluburi.

„Roza 
fi locul de întîlnire 
cercurilor de orien- 
iar „Cupa Delfinul"

MAIER MARIA, una din 

fruntașele U.S. „Viscoza" 

Lupeni care a primit recent 

medalia jubiliară pentru „Me

rite deosebite în întrecerea 

socialistă".

____________________________________________________________

In sfîrșit a sosit și vara, a 
început să fie cald, așa cum 
ne-am dorit o iarnă întreagă. 
Cu gîndul ia cîte zile mai sînt 
pînă la concediu, îndemnați 
de sete, vizităm cîte-o grădi
nă de vară, unde o 
ne aduce buna 
Dar... de multe ori 
tatea" acestora ne 
plecăm cît mai repede. Două 
exemple sînt semnificative în 
acest sens. Primul : Grădina 
de vară, „amenajată" în spa
tele restaurantului „Cărbune
le" din Lonea. In jurul rin
gului de dans care este beto
nat, a fost împrăștiat între 
cele patru laturi ale grădinii, 
pietriș. Dar acesta, fiind 
dimensiuni mari, pe lingă 
pectui urît pe care-1 are, 
mai zqîrîie și pantofii, 
sandale este periculos să 
trunzi aici, 
întîmplare, 
neacoperite. 
In ziua de 
luminile ardeau din 
ce ? Poate pentru ca 
de maidan al grădinii să fie 
și mai vizibil. Comentariile 
sînt de prisos. Concluzia, mai 
ales că a început și sezonul

turistic o lăsăm pe seama ce
lor care ar fi trebuit s-o știe 
de mult.

Al doilea exemplu:
La Petroșani a fost deschi

să grădina de vară „Parc". 
Intr-adevăr, un local de vară 
model, sub aspectul artei plas
tice. Dar ce păcat că și aici 
intervine acest DAR... nepoli
ticos și intrigant. Fetele de 
inasă murdare, așteptarea în
delungată la masă, în vreme 
ce ospătarii și ospătarele dis
cută aprins fel de fel de In- 
tîmplări hazlii, 
mosfera care ar 
aici.
iunie 
mese 
strat 
ar fi 
voi de șlam de la ci no 
ce preparatie. Pînă I 
13,30 n-au putut fi curățate. 
Abia după multe insistente 
au fost șterse, iar fetele de 

• masă și ele murdare, au fost... 
întoarse pe partea cealaltă.

Conducerea T.A.P.L. Petro
șani trebuie neîntîrziat să 
pună degetul pe rană, altfel 
boala se poate întinde, mai 
ales că pare a fi molipsitoare.

Mai mult, 
scaunele

erau „tapițate" cu un 
gros de praf, de parcă 
trecut peste ele un șu- 
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Recent a avut loc în Petroșani, o 
consfătuire organizată de Consiliul 
municipal al sindicatelor, la care 
au fost invitați membrii echipelor 
de control obștesc și reprezentanții 
comerțului de stat. In sala de șe
dințe a Casei de cultură, cuvîntul 
locuitorilor din orașul nostru, pri
vind aprovizionarea și deservirea în 
unitățile comerciale, a fost adus d<* 
către membrii acestor echipe, care 
desfășoară o activitate utilă pe tă- 
rîm obștesc. Dar în fata lor, comer
țul s-a prezentat sub așteptări. Nici- 
unul din cei 9 directori ai unități
lor comerciale din Petroșani nu a 
fost prezent la consfătuire. Din 
partea celor două O.C.L.-uri și din 
partea LC.R.M. Petroșani s-au pre
zentat delegați ai serviciilor comer
ciale, dar au lipsit din mijlocul par- 
ticipantilor reprezentanții T.A.P.L., 
Î.C.R.T.I., I.R.I.C., C.L.F. si alții.

In decursul anului trecut precum 
și în acest an, membrii echipelor 
de control obștesc au înaintat con
ducerilor unităților comerciale nu
meroase propuneri, exprimînd în a- 
cestea însăși dorințele consumatori
lor, necesitățile populației. O bună 
parte din propuneri au fost de un 
real folos chiar realizării planului

al magazinelor m cauză, 
aceea, ne-am așteptat 
o consfătuire unde

de vînzare 
Tocmai de 

să asistăm la 
conducerile unităților comerciale s<l
aprecieze ajutorul pe care îl pri
mesc din partea echipelor de control 
obștesc. Se pare însă că activitatea 
acestor echipe este subestimată. Se 
pare că rolul controlului obștesc 
este desconsiderat de către direc
torii din comerț, poate invocîndu-se 
motivul că la aceste consfătuiri n»> 
se ridică probleme majore, la „ni
vel de director". Așa să fie oare?

Nu e suficient de majoră sesiza
rea unei gospodine, care se întrea
bă, de ce la unitățile Centrului de 
legume și fructe din 
varza și cartofii sînt 
țuri mai mari decît 
particulari ?

Nu e suficient de
rea că în unele magazine, cîhtarul 
nu este așezat la vedere, d pe o 
tejghea frlqorlfică ale cărei trepida
ții nu te lasă să citești greutatea 
exactă ?

Nu este la nivelul directorului a- 
provizionarea magazinelor 
fecții de sezon, deficitară 
zent ?

Delegatul O.C.L. produse
tare a răspuns competent probleme
lor ridicate în consfătuire. Dar din 
partea celorlalte întreprinderi sau 
organizații comerciale nu a răspuns 
nimeni. Mai mult decît un răspuns, 
așteptăm, împreună cu toți cumpă
rătorii, lichidarea lacunelor în apro- 

. vizionarea populației. Așteptăm, adi
că, răspunsuri concrete, în magazine.

halele orașului, 
vînduți la pre
ia producătorii

majoră sesiz.a-

cu con-
în pre-

I. MUSTAȚA

alimen-

I

din scara
hărfuită .1

de certuri

Un colț agreabil de la Casa de cui tură a sindicatelor din Petroșani.

j Pe cetățenești

I Așteptăm

| vești bune

O dată cu primele raze ale soare
lui, străzile Ankarei cunosc ani
mația specifică unei capitale. Apar 
primii pietoni. Ferestrele și ușile 
balcoanelor se deschid larg. O- 
bloanele magazinelor scîrțîind din 
încheieturi sînt date la o parte. 
Praful care în timpul nopții s-a 
așternut pe mărfuri este înlăturat- 
Proprietarii se instalează în fața 
ușilor sau chiar pe trotuar, gata 
oricînd să-și servească clienții, des
tul de rari nu numai la această 
oră matinală, ci și în toiul zilei. 
Băieții de prăvălie vioi se grăbesc 
să le ofere ceai proasoăt. băutură 
mult apreciată în Turcia. Si centru 
a da un exemplu, proprietarul unui 
magazin 
cere, cu 
limpede 
rodiei.

Ingropîndu-și nasul într-un ziar 
proaspăt, un gentleman nici n-a 
observat Că lustragiul i-a curățat 
deja o gheată, fă'cînd-o să stră
lucească ca oțelul și bate acum cu

peria invitindu-l să-și întifidă ce
lălalt picior. In cafeneaua de alături 
se așează scaunele. Deocamdată, 
aici nu este nimeni și chelnerii 
umblă de colo-colo fără rost, în 
așteptarea clienților- Pe trotuar, la 
o masă aplecată, un bătrîn cu o faietoane aliniate de-a 

trotuarului se pregătesc 
‘•''neață să concureze cu

universal soarbe cu p!ă- 
înghîțiturî mici, bâutura 
și aromata de culoarea

PRIN ORAȘELE 
LUMII

caschetă murdară, de sub cozoro
cul căreia i se văd doar nasul 
cărnos și zbircit și mustățile stu
foase, robotește de zor. Cu mișcări 
foarte repezi așează fasole caldă 
între două felii de pîine oferindu-le 
trecătorilor grăbiți-

Pînă la apariția primilor pa
sageri, taxiurile de cele mai diferite 
mărci sînt șterse de praf. De obicei 
acest lucru nu-l fac șoferii, ci șo
merii al căror num "ir a atins în 
Turcia cifra de 4 milioane- Pentru

j nimica toată, ei fac ca lacul și 
nichelul automobilelor luxoase să 
strălucească ca soarele. Paralel cu 
mijloacele moderne de transport 
se pare că birjele reprezintă aici 
un alt mijloc obișnuit de circulație. 
Cîteva 
lunțjul 
dis-de-di
limuzinele.

Un polițist cu mănuși și jambiere 
albe, încins cu o centură tot de 
culoare albă, se olimbă țanțoș în
colo și încoace- Din cînd în cînd 
duce la gură fluierul care-i atîrnă 
oe piept pentru a aduce H ordine 
vreun trecător neatent.

Pe străzi, femeile se plimbă acum 
fără văl si basma, iar bărbații 
poartă costume europene. Mai 
ușor de remarcat sînt locuitorii de 
la sate, îmbrăcati în costume na
ționale care vin la oraș după tre
buri. Tot acest amestec pestriț de

Alexandru Mantea

[Continuare tri pag. « 4-aj
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O scrisoare sosită la redac
ție din partea unei pensiona
re în vîrstă dezvăluie fapte 
care te pun pe gînduri. „Un 
vecin, soț și tată a doi co
pii, a devenit spaima locata
rilor de pe întreaga scară. 
Certăreț, brutal, caută pricină 
fiecărui locatar și mai ales 
cînd bea — înjură în gura 
mare, insultă de-ți vine să in
tri în pămînt de rușine". In- 
tr-una din zilele trecute, bă- 
trîna pensionară venea acasă 
împovărată de cumpărături și 
ani. S-a odihnit un pic îna
inte de a urca scările, dar 
omul pus pe harță a apărut 
la geam și fără nici un motiv 
i-a adresat asemenea injurii, 
asemenea insulte care nu pol 
să nu revolte. Se poarte îr< 
tînipla așa ceva ?

— Da, așa este, ne-a decla 
rat o soție de miner care lo
cuiește pe aceeași scară. Cre
de că-și poate 
Dară nu bea, 
n-ai nimic cu 
bea, și bea tot
vine sperietoare, 
necăjită că am 
vecin.

— E un om pe care neapă
rat trebuie să-l ocolești, spu
nea o altă locatară în vîrstă. 
înjură pe toată lumea, 
bătrînă dar așa 
te ca 
sează 
n-am 
cinii, 
soția 
ți se 
Lui o 
cade,

permite orice. 
II ocolești și 
el. Dar dacă 
a doua zi, de- 

Sînt foarte 
un asemenea

Sînt 
înjurături ori
care le adre- 

acest om încă 
numai noi, ve- 
victime, ci și

cele pe 
vecinilor 

auzit. Nu 
îi sîntem
și copii săi. Ii bate de 
rupe inima. Păcat, soția 
o femeie foarte cumse- 
iar copiii respectuoși.

(Continuare in pag. a V-a)
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(Urmare din pag. 1) 
nitate a orașului are și districtul 
de drumuri și poduri. Acesta are 
ca sarcină să repare drumul spre 
cabana Rusu de la Petroșani pînă la 
bifurcatia spre Jieț. Neîntretinută, 
neglijată, cu podurile degradate și 
rigolele înfundate, această porțiune 
de drum a devenit impracticabil 
pentru transportul în comun, 
un peisaj dezolant începînd 
de la ieșirea din oraș. Din 
neîntreținerii se degradează 
drumuri : D.N. 66 și D.N. 66 
cum și podurile de la Dărănești. 
Insă, în timp ce drumurile se degra
dează din cauza neîntrelinerii iar 
districtul de drumuri și poduri stă 
în expectativă, tov. Buzatu Ioan, 
șeful districtului Petroșani găsește 
„n" justificări pentru neîntretinerea 
drumurilor. Pînă cînd?

Locuitorii orașului și-au exprimat 
și continuă să-și exprime nemulțu
mirea față de gospodărirea orașului: 
drumuri neîntreținute, lipsa locuri
lor do agrement, carențe în salubri
zarea orașului, în întreținerea spa
țiilor verzi etc. E de necrezut că, 
conducătorii unităților economice nu 
cunosc aceste nemulțumiri. Totuși, 
în loc să depună strădanii spre a 
le evita, le amplifică.

Șantierul T.C.M.M. degradează 
drumurile în cartierul Botoni, auto
baza D.R.T.A. nu respectă 
stabilite pentru transportul 
fui, folosind în acest scop 
coloniei de jos și chiar din 
degradînd străzile și „înecînd" 
praf locuitorii. Cei care amenajează 
zonele verzi din noile cartiere sînt 
lucrătorii I.C.O. Iată însă un exem
plu din care se vede că lucrători al 
I.C.O. le distrug. E vorba de zonele 
verzi din jurul străzii Unirii de la 
capătul liniei de autobuz din cartie-

urmă. I.C.O. 
gospodărirea 

amenajării 
măturatuluî, 

mai

„Dona Barbara14
de Romulo Gallegos

NOTE DE LECTURĂ

PE ECRAN
PROGRAMUL I

„Război
și pace"

(seria a lli-a)

și actua- 
poetic i

oferind 
chiar 

cauza 
și alte 
a, pre-

traseele 
balastu- 
străzile 
centru, 

în

V L T I
C A R E

a vestit in-

sg rbătocește, 
cuvinte

gindul 
ei.

vcselie.

Cînd clopoțelul 
cheie rea ultimei zile de școa
lă pentru elevii clasei a 
Vlll-a, pe coridoarele Liceu
lui Petrila forfota era ma
ximă. Intr-un șuvoi neîntre
rupt, toți elevii școlii se în
dreptau spre sala de festivi
tăți, împodobită
Pe tablă — citeva 
emnificalive :

„Spre soaie ni-e
51 mergem spre
Lumina ni-e țintă 
Și binele țel".

■Pretulindeni, Hori, 
bună dispoziție. In centrul a-
lențici, bineînțeles, elevii din 
ultima clasă, care iși luau ră
mas bun de Ia școala în care 
au învățat opt ani. După in
trarea profesorilor, liniștea de 
o clipă u fost întreruptă brusc 
de „Gaudeamus igitur". Ecou
rile melodiei au fost purtate 
apoi de apele Jiului, vestind 
imprejurimiie că o nouă pro
moție a școlii generale își 
zborul spre viață. In lața 
teului pionieresc au luat 
vîntul prol. Liviu 6roza,

ia 
ca- 
cu- 
di-

La Eforie Sud

rul Aeroport. Gîte 4—5 autobuze
parchează aici pe zonele verzi ame
najate cu cîteva luni în 
mai are datorii fată de 
orașului și în privința 
punctelor gospodărești,
stropirii străzilor. Se așteaptă 
multe strădanii din partea întreprin
derii comunale pentru a-și justifica 
menirea !

In fine, în ultimul timp o seamă 
de întreprinderi — I.C.R.M., I.R.E.H., 
Competrol, T.A.P.L. și altele — uni
tăți restante față de lucrările de 
gospodărire a orașului, au primit a- 
drese din partea Comitetului execu
tiv al Consiliului popular prin care 
li se reamintesc obligațiile ce le re
vin pe tărîm edilitar, fată de orașul 
în care-și desfășoară activitatea. 
Poale măcar acum se va face ceva.

Cîteva cuvinte la adresa Comite
tului municipal U.T.C. După publi
carea chemării C.C. al U.T.C., în 
toate orașele țării s-au deschis șan
tiere ale 
tot tineri 
pasiune la 
agrement,

.podărești pentru a da orașelor 
multă prospețime, pentru 
dica gradul de civilizație. La noi de 
ce atîta acalmie ?
U.T.C. din Petroșani le-au fost 
partizate mai multe 
care și amenajarea terenurilor spor
tive din noile cartiere. De ce uteciș- 
tii nu sînt mobilizați Ia realizarea 
acestor obiective ?

Orașul e tributar încă multor ne
glijente, anacronisme și carențe e- 
dilitare! Remedierea acestora, șter
gerea petelor desuete ale provincia
lismului necesită eforturi, 
dere și inițiativă din 
ror conducătorilor de 
și organizații obștești, 
tuturor cetățenilor.

muncii patriotice; peste 
și vîrstnici lucrează cu 
amenajarea de spatii de 
de obiective edilitar-gos- 

mai
a le ri-

Organizațiilor
re-

obiective între

Curs de limba franceza. 
Curs de limba rusă.
Tv. pentru 
din industrie,
zarea : „Sisteme 
nice".
închiderea emisii 
dimineață. 
Curs de limba i 
— lecția a 17-a.
Fotbal: România — O- 
landa. Transmisiune de 
la Stadionul Republicii. 
Telejurnalul de seară. 
Buletinul meteorologic. 
„Co-nstelatia Lirei" — e- 
misiune muzioal-coregia- 
fică pentru tineret.
Pe urmele unui fiim dis
părut, producție a stu
dioului „Al. Sahia".
Soliști de muzică popu
lară la cererea telespec
tatorilor : Polina Manoila 
și Ion Cretu-
TTansfocator : „Opinia pu
blică".
Avanpremieră.
Telecinemateca : 
lion Humphrey 
Prezintă Alice 
Amintirile unui 
Ionel Fernic.

22,45 Telejurnalul de noapte.

germană

21,00
21,15

22,25

Medo- 
Begart. 

Mănodu. 
pian :

VARIETĂȚI
Expoziție de hoți

In orașul Pasay din Filipinc s-a introdus un 
mod original de combatere a furturilor. In cen
trul orașului s-a instalat un fel 
în care hoții sînt expuși după 
cati și după ce tribunalul și-a 
lături de ,,exponat" se află un

— numele hoțului, 
împrejurări și ce pedeapsă 
așteaptă cu interes rezul- 

pentru moment nu s-a

de vitrină uriașă, 
ce au fost jude- 
dat verdictul. A- 
panou explicativ 

ce a-J cu toate amănuntele 
/ nume a furat, în ce 
? a primit. Autoritățile 
r t-atul experienței, dar 
( statat o scădere a furturilor.

i Regele nasurilor
( Recent, în Italia s-a organizat un concuis 
S tru a stabili cine are cel mai mare nas.
!• cursul a fost cîștigat de Livino Tencatti,

a obținut titlul de rege al nasurilor, precum și 
( o diplomă în care se certifică
( nas măsoară de la rădăcină la vîrf 7,5 cm și că 
( iese în afară fată de obraz cu 5 cm".

.că nobilul său

Băbuța campioană
Juriul și-a dat verdictul. In sunetele imnului 

„God save the King" și în aclamațiile entuziaste 
ale spectatorilor, pe podiumul de onoare a urcat 
Gwen Meiewman (Anglia), campioană la 
goria... de 70 80 de ani.

Sportul la care a concurat bătrânica nu este 
un sport obișnuit. Ea a cucerit laurii bătînd re
cordul la tricotatul cu andrele: 200 perechi de 
ciorapi și 12 pulovere într-un an.

Rcmulo Gallegos este unul 
dintre cei mai reprezentativi 
scriitori hispano-americani con
temporani. Romanele sale 
(.Ultimul solar", „Cantaclaro', 
„Trepadora", „Dona Barbara' 
și „Sărmanul negru") sînt ro
mane — fluvii, romane solide, 
în paginile cărora găsești un 
ciudat și emoționant amestec 
de liric și epic. „Dona Barba
ra' este de departe cel mai 
bun roman al lui Gallegos. 
Este povestea vieții aspre, se- 
mibarbare a oamenilor din sa
vanele venezuelcne. Dona Bar
bara este un personaj de n 
excepțională forță. A supus 
totul : savana, animalele, oa
menii. E un despot tiran și 
crud. caTC sfarmă legile înlo- 
cuându-le cu altele noi, impu- 
nîndu-și autoritatea în fața tu
turor. Spre sfîrșitiul romanu
lui, încercînd probabil o „rea-

bilitare' a donei Barbara, cău- 
tind să-i , feminizeze" trăsătu
rile, Gallegos distruge un mit : 
mitul unei stânci colțuroase și 
indiferente. împotriva donei 
Barbara luptă Santos Luzardo, 
nn om avînd toate calitățile 
pentru a ne fi simpatic : inte
ligent, frumos, cult. Acesta o 
va învinge pînă la urmă pe 
dona Barbara. Dar de fapt în- 
frîngeroa acesteia simbolizează 
înfrîngerea relațiilor feudale 
și înlocuirea lor cu altele, ca
pitaliste. Cele mai conturate 
personaje mi s-au părut a fi 
Marisela și Lorenzo Barquero. 
amantul donei 
iul romanului 
dramatic, nu
ceea ce este remarcabil 
cest final este încrederea scri
itorului într-un viitor fericit.

7 iunie, la cine- 
Noiembrie din 
poate viziona a 
filmului lui Ser- 

dislins cu 
i cel de-al 
international 

la Moscova.

I

Barbara, 
oarecum 
convinge.

Fina- 
melo-

Dar 
în a-

Lucian STROCHI

Intre 3 și 
matograful 7 
Petroșani, se 
treia serie a
ghei Bondarciuk, 
Marele premiu la 
IV-lea Festival i 
al filmului de 
Pentru realizarea acestei epo
pei cinematografice 
serii, după romanul 
Tolstoi, regizorul 
Bondarciuk s-a 
distribuție de actori 
tigiu, printre 
Savelieva 
Bondarciuk 
Viaceslav 
Bolkonski)

Continuînd să înainteze 
universul romanului lui 
sloi, Serghei Bondarciuk 
înfățișează, de astă dată, 
tele de la Borodino $i întîlni- 
rea lui Bezuhov cu Natașa.

care 
(Natașa), 
(Pierre 
Tihonov 

și alții-

în patru 
lui Lev 

Serghei 
folosit de o 

de pres- 
Liudmila 
Serghei 

Bezuhov), 
(Andrei

în 
Tol- 

ne 
lup-

NOUTATI EDITORIALE■
Antologia basmului cult (în 

versuri și proză) 2 volume. 
Ediție îngrijită de loan Șerb. 
Text stabilit de Aurelia Ru-su. 
(Editura pentru literatură).

L. REBREANU: Ion (2 vo
lume).- Prefață și note de Ma
rin Bucur. (Editura tineretului, 
colecția „Lyceum").

CELLA SERGHI : Pînza de 
păianjen. Ediția a IV-a. (Edi
tura pentru literatură, seria 
„Romane de ieri și de azi").

MIRCEA RADU IACOBAN: 
Nedumerit în Atlantida. -Schi
te . (Editura pentru literatură).

AL. ROSETTI: Istoria limbii 
române. De la origini 
secolul al XVII-lea. 
pentru literatură).

pînă In 
(Editura

★
H. DE BALZAC: 

Grandet. Moș Goriot. 
și note de Micaela Slăvoscu.
Traducere de Tudor Petrescu.

Eugenia
Studiu

(Editare tineretului, colecția 
„Lyceum").

GHIORGHI HOLOPOV: Do
cherul. Traducere din limba 
rusă de M. Calmîcu. (Editura 
pentru literatură universală).

GUSTAW MORCINEK: Cele 
șapte ceasornice ale groparu
lui Joakim Rybka. Traducere 
din limba polonă de Tudor 
Mușatescu și T. Holban. (Edi
tura pentru literatură univer
sală).

O întrebare adresată organe!or' comercialecate-

Con- 
care

Ghirlanda inocenței.

Cînd vor fi și unitățile din orașul Petrila
bine aprovizionate ?

6,00—8,25 Muzică 
lități; 8,25 Moment 
8,30 La microfon, melodia pre
ferată ; 9,00 Buletin do știri ; 
9,05 La microfon, melodia 
preferată ; 9,30 Lectură dra
matizată ; 10,00 Ansambluri
artistice școlare; 10,10 Curs
de limba germană; 10,30 Din 
înregistrările lui Vasile Cănă- 
nău ; 10,45 Rapsodia bănățea
nă de Zeno Vancea ; 11,00
Buletin de știri; 11,05 Ora 
specialistului : Știința condu
cerii întreprinderii; 11,25 
Muzică din opere; 11,45 Sfa
tul medicului. Hipo și hipera- 
ciditatca qastrică (metode de 
combatere); 12,00 Muzică u- 
șoară; 12,30 Intîlnire cii me
lodia populară și interpretul 
preferat; 13,00 Radiojurnal. 
Sport; 13,20 Soliști și orches
tre de muzică ușoară; 14,00 
Melodii populare; 14,15 Tot 
înainte; 14,35 Radio-publici- 
tate 14,50 Formația Los Para- 
guayos ; 15,00 Buletin de știri; 
15,18 Arii din operetă; 15,30 
Din cîntecele lansate pe e- 
cran; 16,00 Radiojurnal. Sport; 
16,20 Cîntă sextetul vocal fe
minin Perinita; 16,30 Cores
pondentă specială: Secvențe 
ialomitene; 17,15 Antena ti
neretului ; 17,45 Piese corale
de Gheorghe Cucu ; 18.00 Bu
letin de știri; 18,02 Tribuna 
radio; 18,15 Cîntece și jocuri 
populare; 18,40 Recital de o- 
peră — Virginia Zeani ; 19,00 
Radiogazeta de seară ; 19,30
O melodie pe adresa dumnea
voastră ; 20,00 Buletin de ști
ri ; 20,05 Carnet plastic; 20,20 
Muzică populară ; 20,35 Mu
zică ușoară; 20,55 Noapte 
bună, copii; 21,00 Melodii in
terpretate la muzicuță; 21,05 
Scriitori la microfon; 21.25 
Revista cîntecelor; 22.00 Ra
diojurnal. Sport. Buletin, me
teorologic; 22,20 Cîntă Trio 
Do, Rp, Mi ; 22,30 Moment 
poetic; 22.35 Metronom '68; 
23,35 Din albumul melodiilor 
de dragoste ; 24,00 Buletin de 
știri; 0 05 -5.00 Estrada noc
turnă.

PROGRAMUL II

7,00 Jocuri 
Tot înainte ; 
știri ; 
tineu 
6 în 
zart ; 
10,05 
10,30
Din folclorul 
poarelor; 
ră ; 12,00
12,07 Cîntă Ileana
Ion Bîlă și Stelă 
13,15 Orchestra 
populară i

7.10popula
7,30 Buletin de

7.39 Muzică ; 7,45 Ma- 
muzical ; 9,30 Sonata nr. 

Re major K 284 de Mo-
10,00 Buletin de știrii 

Refrenele dimineții ;
Vreau să știu ;

muzical
11,15 Muzică

Buletin

10,55 
al po- 

tișoa- 
de știri;

Filipescu ; 
Firnlescu ; 
de muzică 

Filarmonicii de
din Oradea ; 13,30 Din tă- 
socialiste; 13,50 Dansuri
operete; 14.00 Radiojur- 

14,08 Concert do prînz; 
15.00 Muzică ușoară; 15,45 
Cînteco și jocuri ciobănești; 
16.00 Rapsodia a II-a de Mir
cea Chiriac ; 16,15 Muzică;
16,20 Sfatul modicului ; 16,25
Pagini alese din muzica de 
estradă ; 17,00 Radiojurnal ;
17,15 Emisiune de 
17,40 Radio-publicitato ; 
Program de cîntece; 
Soliști de muzică
18.30 Memoria pămîntiilui 
mânesc : 
Două 
nia ;
19,00
19.30 
19,50 
Clivia 
Transmisiunea concertului 
cliestrei sinfonice 
leviziunii ; 22,30
rice; 23.00
24,00 
—1,00 Buletin de șl’’ .

folclor ; 
18.00 
18,15 

ușoară ;
I ro-
18,50 

Ar mo
de știri ; 

cîntec și joc; 
limba rusă; 
din opereta 
Dostal -, 20.00 

nr- 
a Radiole- 
Cîntece li- 

Radiojurnal; 
Meridiane-mefodu ; 0,55

a început cu o în- 
banală- In curtea 

i cu nr- 10 de pe 
I August din Lupeni 

conducta de apă.

răspun- 
partea tutu- 
întreprinderi 
din partea

Petril-a dispune de

MUL
U 9 •

reetorul
iui Mai ica, diriginta clasei a 
Vill-a, caic au felicitat ele
vii pentru strădania de a-și 
Însuși cunoștințe folositoare, 
urîndu-le mult succes în ac
tivitatea viitoare. In Încheiere 
a luat cuvîntul Iov. Laig 
Stanislav, prim-secrctar al co
mitetului orășenesc Petrila al 
P.C.R., care, după ce a subli
niat perspectivele largi care 
BÎnt deschise tinerelului in 
patria noastră, a urat tineri
lor absolvenți mult succes în 
activitatea viitoare.

Cu emoție au vorbit apoi 
absolvenții Pop Rodica și Du
mitru Puiu, care au mulțumit 
școlii pentru grija cu care l-a 
înconjurat. Ei s-au angajat să 
urce demni treptele vieții și 
să nu-și precupețească efor
turile pentru a contribui la 
prosperitatea patriei noastre 
socialiste. Apoi, Cismaș 
xandru, un alt absolvent, 
inminal colegilor dintr-a 
\'II-a „cheia succeselor", urîn- 
du-le s-o păstreze cu cinste.

iiceului și prof. Ma-

M. CHIOREANU

Primul complex de căsu(e 
prefabricate tip „Litoral**

Stațiunea Eforie Sud a dobîndit 
noi capacități de găzduire pentru 
turiști între care și un prim com
plex de căsuțe prefabricate tip „Li
toral", cu 250 de locuri care a fost 
inaugurat de turiștii olandezi, veniti

la odihnă pe litoralul românesc.
Pentru vara aceasta, se constru

iesc căsuțe din prefabricate și pen
tru oaspeții stațiunilor Mamaia 
Mangalia Nord.

(Ager preș)

Scuzați va rog !

altele 
în car- 
dat în 
comer-

aprovi- 
O.C.L. 

nu gă- 
bărbați,

și la unitățile de 
fructe. Perioade 
la Petrila nu gă- 

morcovi, ridichi,
î

Pentru că, orice s-ar spune, 
merită o statuie I Treaba c 
fost făcută, apa curge și 
oamenii au cu ce se spăla, 
cu ce găti, cu ce-și potoli 
setea, cu ce uda florile, cu ce 
pune compoturi, cu ce arunca 
după cîini cînd se încoieră, 
cu ce.-

Deci de-ajuns pentru a de
monstra că statuia e un fleac, 
cînd te gîndești la recu
noștința pe care cei ce aș
teptau zadarnic la gura ciș
melei o datorează instalatoru
lui Corpadea Ion de la sec
torul l-L.L- Lupeni- Si-apoi 
oamenii sînt deja antrenați, 
mobilizați, dinamizați, puși Io 
fapte mari de însuși celebrul 
instalator. Metoda ? Ea l-a 
făcut celebru și cumva trebuie 
imortalizat în basorelief pe 
soclul statuii. Cum ? Asta e 
treaba artiștilor, coci d-aia 
anunțăm concursul. Dar ceva 
aiutor tot trebuie să le dăm,’ 
în care scop venim cu citeva 
amănunte-

Totul < 
tîmplare 
imobilului 
strada 23 
a pleznit 
Spărtura s-a produs in cursul 
nopții, dar oamenii din curte 
au observat figura abia în

Orașul
un număr apreciabil de maga
zine de tot felul. Acestora H 
se adaugă, ain de aji, 
noi ; în ultimul timp, 
tierul 8 Martie, a fost 
folosință un complex
cial modern. Deservirea în a- 
ccste uniităti, în majoritatea 
cazurilor, îi satisface pe cum
părători. Toate ar fi bune, la 
Petrila, în privinfa comerțu
lui, dacă și aprovizionarea 
unităților s-ar late într-un 
mod corespunzător. Dar- toc
mai acest lucru produce ne
mulțumiri. Deed-ul de des pe- 
trilenii lac cumpărături de la 
iPetroșani. Magazinele din o-

Pe-

Pro
nii 

Produsele

rașul nostru sînt slab 
zionate. La unitățile 
Produse Industriale 
seșli costume pentru
copii, femei decît anumite nu
mere ; dacă cauți o pereche 
de ciorapi ești trimis la 
troșani.

Nici la unitățile O.C.L. 
duse Alimentare lucrurile 
stau mai altfel,
mult căutate și pe care aici 
nu le poți cumpăra sînt: brîn- 
za telemea, laptele praf, dife
rite conserve 
cieșe, fasole i 
hașeuri etc.), 
gate de cafea !

Mari goluri

(pastă de mă- 
verde, pateuri, 
murături, suro- 
și altele.

i în aprovizii-

nare există 
legume și 
îndelungate 
sești ceapă,
salată, păsări etc.

De ce această lipsă de 
mărfuri la Petrila ? Gestiona
rii unităților nu pot fi trași 
la răspundere pentru lipsa lor 
de receptivitate 
populației ? Cit 
trece pînă cînd 
Petrila nu 
să plece < 
Petroșani 
tăti ?

i va 
după 
sau în

la nevoile 
timp va mai 

cetățeanul din 
mai Ii nevoit 

cumpărături la 
alte locali-

Vasile COCHECI
Petrila

dimineața zilei de 17 mai. 
Unul dintre locatari, tova
rășul Munteonu Bălu a și 
dat fuga la I.L-L- anunțîn- 
du-l Io orc 7 pe moistrul 
principal Momirleanu Ion-

— Să meargă instalatorul 
Corpadea Ion și să repare 
conducta — a hotărît maistrul-

Săritor nevoie mare, Cor-

dat un nou verdict :
— încă nu- Mai trebuie un 

olandez de o juma de țol, un 
niplu de o juma de țol și o 
mufă de o juma de țol-

— De unde ?
— Vă privește. Adică să le 

cumpărați-
Iarăși activitate febrilă : 

pune mină de la mină, fugi

prea știu cum să se poarte 
chiar și atunci cînd lipsește 
apa pentru spălat- Așa că, în 
dimineața aceea de 24 mai, 
un alt locatar, tov- Drăgan 
Simion s-a oferit să-l ducă 
pe Corpadea cu motocicleta 
la Vulcan după filieră ca să 
termine o dată cu lucrarea-

— De acord, mergem, a

FOILETON

EROUL DISPĂRUT
podea s-a deplasat la fața 
locului și după ce a admiiat 
un timp gîrla apărută peste 
noapte în curtea 
și-o spus primul

— Aici trebuie 
un metru pînă 
conductă. Eu n-i 
Dacă săpați 
viu și o fac-

De bine de rău, conducta 
a fost dezgropată. Se părea 
că nu mai 
și se poate 
Alergătură 
care, ajuns

oamenilor, 
cuvint :
săpat cam 

ce dăm de 
am oameni- 

dumneavoastră

e nici o piedică 
trece Io reparații- 
după Corpadea 
la fața locului, o

după cumpărături, vino cu 
ele, dă fuga după Corpadea-..

— Acum, mai trebuie o 
filieră adăugă Corpadea- Tot 
de o jumătate de țol pe care 
am lăsat-o la Vulcan. Fără 
filieră nu se poate face ni
mic. Cu una, cu alta — se 
scursese o săptămină- O săp- 
tămînă fără apă nu-i lucru 
simplu- Ciuchea Ion 
zugrăvea 
puiți-vă 
prelungi 
mînă. In 
mici,

tocmai 
închi

de a 
săptă-

casa și 
plăcerea 
totul cu o 
olte familii copii

de 9 luni care nu

■a.

î

e

„Goleștii" ; 
melodii cu Trio 

18 55 Buletin 
Tinerețe, 
Curs de 
Selecțiuni 

de Nico

omul cu motocicleta 
start mai bine de o 
Corpadea se topise-

răspuns Corpadea. Numai să 
dau o fugă pînă la sectorul 
l-L.L- ca să le spun că plec 
la Vulcan- Nu-s decît 50 de 
metri și în cîteva minute sînt 
înapoi !

A stat 
gata de 
oro, dar
Tov. Muntean Bălu a primit 
misiunea să-l caute- Fugarul 
nu era însă nicăieri. A fost 
mobilizat in căutarea celui 
evaporat și locatarul cu mo
tocicleta care tot alergînd a 
dat de tov- Zeleneac Ion in-

stalator Ic I.C-O-
- Avem tot ce ne trebuic- 

pentru repararea conductei, 
dar Corpadea ne minte de 
o săptămină. Uite acum a 
fugit I

Tov. Zeleneac și-a luat scu
lele, a mers la fața locului 
și după două ore a venit apa-

După o săptămină de zbu
cium, alergări și frămintări 
pentru o treabă care putea fi 
terminată in două ore, lo
catarii din str- 23 August nr. 
10 și-au îngăduit să se re
laxeze un pic stind de vorbă 
cu maiștrii Momirleanu Ion 
și Avasiloaiei Ion de la sec
torul I.L-L- Lupeni, despre 
eroul dispărut-

— E un element indiscipli- 
nat, face nemotivate, nu exe
cută sarcinile încredințate- 
l-am făcut de mai multe ori 
raport la conducere și îi 
facem încă unul--.

Săracul, ce-o să se 
sperie de un nou raport ! 
bine i-ar face o statuie,
meritul pentru repararea con
ductei 
tot lui. 
alergau 
teau ei
peste celălalt instalator care 
să le repare conducta în nu
mai două ore ? Așa că--

mai

mai 
Mai 
căci

revine, pînă la urmă. 
Dacă cetățenii nu 
după Corpadea, pu- 
da-așa, dintr-o dată,’

I. B
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SJIIÂVȚ RODNIC
Nou motor

(Urmare din pag. 1)

rii se numără : secția metalur
gică. materiale de construcții, 
textilă și lîmplărie.

Și in luna mai, F.F.A. 
„Viscoza" Lupeni a reușit să 
înregistreze rezultate de va
loare, care dovedesc preocu
parea întregului 
lru rentabilizarea 
fel, la producția 
marfă, planul a 
cu 186 000 
206 000 Ici. 
vîndută și î 
zat în proporție de 100,7 la

colectiv pen- 
fabricii. Ast- 

globală și 
fost depășit 

) lei, respectiv, 
Producția marfă 

încasată s-a reali-

sută, iar la productivitatea 
muncii s-a obtinut un spor de 
4,9 la sută.

4 întreprinderea I 
Petroșani a realizat 
producției globale în 
tie de 104,64 la sută, 
pășit productivitatea 
cu 1,41 la sută. Din 
sortimente, 
23, iar 
realizat

♦ In 
șeni a 
de plan 
gie electrică echivalentă 
23 085 494 kW/h.

diesel pentru
forestieră

planul 
propor- 

. A de- 
muncii 

cele 26 
realizate 
foc s-au

I locomotive
au fost 

la lemnul de 
peste plan 1 275 tone, 
luna mai I.E.C. Paro- 

produs peste sarcinile 
un plus de oner- 

cu

Sistem de purificare 
a apelor reziduale

F:rma „Scientific Developments'* a 
realizat un sistem extrem de efi
cient de purificare a apelor rezi
duale.

Principiul de funcționare al siste
mului constă în debitarea 
filtrant (de exemplu nisip) 
recție, în timp ce simultan, 
ția contrară, se debitează 
duală; în felul acesta filtrarea are 
loc în întregul strat al jetului de 
apă reziduală supusă filtrării. Impu
ritățile sînt antrenate prin conductă 
împreună cu mediul filtrant și se 
depozitează într-un decantor. Mediul 
filtrant poate fi spălat șt folosit din

mediului 
într-o dî- 
în direc- 
apa rezt-

jetului de ape reziduale.
fost efectuate cercetări din 

a rezultat că dacă o dată cu 
sistem de filtrare se recurge 
purificarea chimică, se poate

nou. Puritatea apei filtrate depinde 
de viteza jetului de mediu filtrant 
și al

Au 
care 
acest 
și Ia
obține o apă la care indicii de tur
bulentă sînt mult mai buni decît la 
apa potabilă. Sistemul asigură scă
derea nivelului de absorbire a oxi
genului de către apele purificate cu 
50 la sută, o 
lui de fosfați 
la mie șl o 
a turbiditățit.

Firma „Sulzer Aktiengesellschaft" 
din Winterthur, Elveția a pus la 
punct un nou tip de motor diesel 
pentru locomotive. Proiectul moto
rului prevede schimbarea cu ușu
rință a tuturor pieselor uzate, pre
cum și accesibilitatea la aceste piese.

Prototipul a trecut cu succes pri
ma probă de încercare într-o cursă 
de 100 ore sub supravegherea in
spectorilor căilor ferate de stat fran
ceze și apoi o probă de durată de 
840 ore. După demontarea completă 
a acestui motor, un nou control al 
părților expuse uzurii a arătat că 
aceasta era foarte redusă. Cu acest 

motor diesel pentru locomotive, cel 

mai puternic din lume, firma Sulzer 

se găsește pe cea mai înaltă treaptă 
a

................................■'■■■■•
.....................

PE ȘAN
A început glisarea

E
i

E

...celui de-al treilea bloc 
înalt din planul acestui an al 
șantierului Petroșani. Blocul 
B 1 d va avea 10 etaje și 66 
apartamente moderne prevăzu
te cu încălzire centrală, clă
direa urmînd a fi predată în 

folosință pînă la sfîrșitul a- 
nulul.

Confruntări
internaționale

MUNCHEN. — In ziua a doua a 
turneului internațional de fotbal re
zervat echipelor de tineret, care se 
desfășoară la Friedrichshafen (R. F. 
a Germaniei), echipa Rapid Bucu
rești a fost învinsă cu scorul de 
1—0 de formația vest-germană Sud- 
baden. In grupa a treia (din care 
lacr* parte șl echipa Rapid) conduce 
F. C. Santos, urmată de Sudbaden, 
Hamburger S. V. și Rapid București.

SOFIA. — S-au încheiat întrece
rile turneului preolimpic masculin 
do baschet de la Sofia. Echipele Iu
goslaviei și Bulgariei, clasate pe 
primele două locuri, au abținut cali
ficarea pentru Jocurile Olimpice din 
Mexic. In ultima zi a competiției 
selecționata Iugoslaviei, care era vir
tual ralificată, a învins cu 
de 86—72 (45—33) formația 
slovaciei.

Reprezentativa Bulgariei a
nit într-un meci decisiv echipa Po
loniei. La capătul unui joc dramatic, 
baschetbaliștii bulgari au obținut o 
victorie la limită: 70—69 (39—37).

Iată clasamentul final al turneu
lui : 1. Iugoslavia; 2. Bulgaria; 3.
Polonia; 4. Cehoslovacia; 5. Franța; 
6. R. D. Germană; 
Suedia; 9. 
Greci®; 12. 
maniei; 14.

KASSEL, 
au urmărit
națională de fortbal dintre echipele 

•de tineret ale R. F. a Germaniei și 
Angliei. Fotbaliștii englezi au obți
nut victor ia cu scorul de 1—0 prin 
punctul marcat de Chivers în minu
tul 68.

scorul 
Ceho-

întîl-

micșorare 
de la 80 
micșorare

a conținutu- 
la 0,5 părți 
substanțială

TIERE
A doua terasă

...este deja în lucru la blo
curile din Urlcani. AJoi, în 
timp ce la blocul 1 brigăzile 
zidarilor Căpitanu Gheorgbe, 
Pop Alexandru, a dulgherului 
Călina Ioan, a mozaicarului 
Moșneag Gheorghe execută fi
nisaje Interioare, 
doi 
ză 
20 
în

la blocul 
echipe specializate lucrea- 

la terasa etajului IV. încă 
apartamente noi pot intre 
finisaj.

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

dezvoltării.

Noul motor are !6 cilindri și dez

voltă o putere de 4 000 C.P., adică 

cu 45 la sută mai mult în compara

ție ou tipul anterior de 2 750 G.P., 
redueîndu-se totodată greutatea de 

la 20 t la 18,5 t. Aceasta a fost po
sibil prin 

efective
mărirea presiunii medii 

la 16,2 kp/cm2 (sporirea 

de admisie la 2,6:1), pre-presiunii

cum și a vitezei medii a pistoane- 
lor la 10,3 m/sec. Turația la putere 
continuă este de 1 100 

puterea pe cilindru 250 

tatea : 18,5 t, 14,4 t, și

numirea seriei de tipuri este LVA 24 

căruia i se adaugă 

cilindrilor. Motorul
denumirea 16 LVA

rot. 'min. și

C.P. Greu-
10,5 t. De-

în fa|ă numărul 

respectiv are 
24.

POPICE

Jiul Petrila a cucerit 
Cupa Primăverii"

din Petrila a 
duminică etapa

ca să

Calendarul zilei

loca- 
repa-

a-pa,
mențină în subsolul clădirii, să 
Acum așteptăm să fim înzestrați 
lucrătorii I.L.L. fac reparații de

Profira BÂLAN, Ion FARCAS, 
Vasile GA VREA, St. BAI ACEANU 

Petrila

Scrisori de la cititori

C abana iorestieră de la Valea de Brazi.

Oborul

Cu barca prin subsol
De mai multe luni, subsolul blocului 

din cartierul 7 Noiembrie este inundat. De vrei
să-ți aduci cărbuni sau lemne trebuie să cobori 
în subsol încălțat în cizme de cauciuc. Cum apa 
este în creștere, probabil va veni timpul 
transportăm cărbunele cu pluta I

Sectorul I.L.L. Petrila a încasat de la 
tari suma de 60 de lei pentru efectuarea
rației. Au venit instalatorii, au reparat ce au re
parat și au plecat. Dar apa, neînțelegătoare, 
continuă să se 
macine zidurile, 
cu plute. Dacă 
mîntuială...

MIERCURI 5 IUNIE
1779 — S-a născut Gheorghe Lazăr, întemeie

torul primei școli superioare în limba română 
(m. 1823).

1859 — S-a născut artistul dramatic Constantin 
I. Nottara (m. 15 X 1935).

1871 — S-a născut Nicolae lorga — istoric, 
publicist și om politic (m. 28 XI 1940).

1873 — A murit Alexandru Ioan Cuza, primul 
domnitor al Țărilor Române Unite (95 de ani) 
(n. 1820).

1932 — Apare din inițiativa P.C.R. revista 
„Bluze albastre", redactată de Alexandru Sabia.

„Ziua Constituției" în S.U.A.
1968 — Vizita ministrului de externe al Marii 

Britanii, Michael Stewaît în Iugoslavia (5—10).
1968 — A 52-a sesiune a Organizației Inter

naționale a Muncii (5—28; Geneva).

Așteptăm vești bune din seara 
hărțuită de certuri

(Urmare din pay 1)

— Omul acesta caută pricină 
luminarea și-i greu de înțeles 
ce — spunea președintele comite
tului de locatari pe bloc. Intr-o 
înainte de a ploua, am căutat 
ud iarba ca să fie mai frumos 
jurul blocului. Cînd am vrut să 
cordez un furtun la conductă 
rupt un fiting. Atît i-a trebuit
să găsească prilej de a ne înjura. 
Am vrut să-l dăm în 
m-am gîndit la soția 
sului : și așa suferă

— Mi-e teamă să

cu 
de

zi, _
Să 
în 
ra
s-a 
ca

pe

bei ? 
tînăr

iau pensia. Ce, dumneata nu
Avem în față un om încă 

care, deși bolnav, ar putea realiza 
multe. Are copii care așteaptă de 
la el căldură, grijă, exemplu do 
demnitate, răspundere pentru viito
rul lor. Are soție care a intrat în 
serviciu ca să atenueze pe cit se 
poate lipsurile și greutățile pe care 
el le cauzează topindu-și pensia la 
bufet. E bolnav 
late ce i-a mai 
în alcool. Beat, 
zează vecinii și
tul îl nemulțumește. Susține că 
muncit, dar numai

Tocmai reciteam rînduijle de 
sus așternute pe baza scrisorii 
mințile și a discuțiilor purtate 
ziua precedentă cu locatarii de
scara ou pricina, cînd la redacție
a 9©sit omul pus veșnic pe ceartă. 
La început, din nou a negat
dînd vine pe ceilalți. Toti cu 
om stei de vorbă —
sui — sînt oameni de
teri, care se amestecă 
lui.

I-am arătat: oricare 
ția, nu are dreptul să
rul blocului. Susținea că nu înjură, 
înseamnă că nici nu șlie ce face

din
vor
su

orașului

în situație

de

provizorat

șî bruma de sănă- 
rămas și-o îneacă 
o violent, terorl- 
familia ; treaz, to- 

a
el a muncit ?

mai 
a- 
în 
pe

Vineri. Zi de tîrg la oborul din 
Petroșani. Vin țărani localnici, de 
prin părțile Gorjului și ale Hațegu
lui, ba chiar și de la mai mari de
părtări pentru a vinde sau cumpăra 
vite — porci, oi etc.

De lîngă halele din Petroșani, o- 
borul a fost mutat, provizoriu, în a- 
nul 1966, ca urmare a dispozițiilor 
primite de la organele inspecției sa
nitare de stat pe terenul aflat lîngă 
fostele hangare — în capătul cartie
rului Livezeni.

Ce condiții sînt asigurate la acest 
obor ?

Gardul din sîrmă ce împrejmuiește 
spațiul destinat tîrgului de vite este 
spart pe alocuri și animalele pătrund 
în Iotul zootehnic producînd strică
ciuni. Din lipsa unui cîntar-basculă 
animalele sînt vîndute „după ochi" 
fapt ce face ca ori cumpărătorul, 
ori vînzătorul, ba chiar ambii s8 
plece de la tîrg cu sentimentul că 
au fost păcăliți. La obor nu există 
un cît de modest bufet unde cel 
plecat să tîrguiască să poată găsi 
o gustare, țigări, sau rel puțin o 
răcoritoare. Nu există o sursă de 
aP«*r iar pe timp ploios drumul de 
acces este impracticabil.

Pentru rezolvarea problemei, 
nistratia piețelor a propus în 
cu două lu,ni ca pentru obor 
repartizat terenul viran din 
Jiul. S-a mai propus, de 
terenul extremitatea dinspre Li
vezeni a străzii Dacia. Dar ambele 
propuneri sînt noaplicabilo deoarece 
locul viran din strada 
parte din 
Dîlja, iar celui din strada Dacia ur
mează să i 
în cadrul 1 
a orașului.

Șl totuși repartizarea unui 
adecvat oborului de animale va tre
bui să-și găsească rezolvarea deoa- 
rece actuala stare de provizorat a 
oborului din Petroșani nu face de
cît să nemulțumească atît pe produ
cători cît și pe cumpărători.

Pînă la găsirea unei soluții pri
vind rezolvarea definitivă a proble
mei, oborul de animale 
altfel gospodărit 
piețelor, încît să permită desfășura
rea activității de \ înzare-cunipărare, 
în spațiul destinat acestuia și nu 
pe lotul zootehnic.

adml- 
urmă 

să fie 
strada 

asemenea,

Jiul face
terenul industrial al minei

i se dea o altă destinație 
Iiicrăflor de sistematizare

spațiuîn stare să mă îndrept, 
puneți în ziar.

mine, om
Vă promit că
cu

judecată, dar 
și copiii dîn-, 
destul, 
vin acasă —

mărturisea o altă locatară de 
aceeași scară.* Omul acesta, căruia 
nu i-am călcat pragul, ne înjură 
fără motiv. Ne gîndim de re șl nu 
găsim răspuns, 
în fața comisiei 
Consiliului popular î 
mă tem că mă înjură

In sfîrșit, să vedem 
mul în cauză. Stă la 
toti trec pe lîngă ușa 
te aici de 7 ani, e pensionat me
dical de un an fiind suferind cu 
coloana vertebrală.

— Vecinii se plîng de purtarea

Ar fi 
care 

am
vecinii, să mă 

cu soția și veci-

Am vrut să-l duc 
de împăciuire a 

municipal dar 
i și acolo...
i ce spune o- 

parter încît 
lui .Loculeș-

cînd bea. Și dacă bea des, înseam
nă că tot de atîtea ori vecinii să 
fie terorizați ? l-am amintit că le
gea privind administrarea fondului 
locativ prevede că acei locatari care 
prin comportarea lor fac imposibilă 
conviețuirea pentru alți locatari 
același apartament sau clădire, 
fi evacuați fără atribuirea altoi 
prafețe locative.

Am discutat mult, și pînă la urmă 
grăuntele de bun srmț, orlcît de a- 
trofiat, a prins să germineze:

— Sînt
Dar nu mă 
prea mult pentru 
am muncit atîta. 
să fiu respectuos 
port cum trebuie 
nil.

L-am privit în ochi. Am luat lio- 
tărîrea de a nu-i publica, deocam
dată, numele în ziar. Dar dacă vrea 
să fie respectat, trebuie să respec
te, la rîndiil lui, pe cei din jur. Să-l 
dăm, deci, posibilitatea să dove
dească o comportare demnă, civili
zată. Și-am convenit să ne întîlnlm 
ca să aflăm vești bune de pe scara 
hărțuită pînă acum de atîtea cer
turi.

Arena de popice 
găzduit sîmbătă și 
municipală a competiției de popice 
dotate cu „Cupa Primăverii", orga
nizată de C.M.E.F.S. Petroșani.

După disputarea celor trei etape 
obligatorii, clasamentul se prezintă 
astfel: 1) Minerul Vulcan I; 2) Mi
nerul Vulcan II; 3) Utilajul Petro
șani, urmate de Jiul Petrila, Prepa
ratorul Lupeni și Viscoza Lupeni. 
După cum se vede, conducea echipa 
minerilor din Vulcan, campioană 
municipală și județeană pe acest 
an, care spera să cîștige și această 
întrecere. Etapa a IV-a, finală, s-a 
disputat, conform regulamentului, pe 
arena cea mai bine întreținută — 
cea din Petrila — stîrnind un deo
sebit Interes în rîndul Iubitorilor de 
popice. De altfel, finala se anunța 
pasionantă, întrucît reunea pe cel 
mai buni popicari ai Văii Jiului. In 
primul rînd, se aflau în întrecere 
campionii județului Hunedoara pe 
acest an — popicarii Vulcanului — 
alături de care- evoluau pelrilenii, 
neînfrînti pe propriul teren, cîștigă- 
torii „Cupei 30 Decembrie" și „Cu
pei Uninii*.

Și linala nu a dezmințit așteptă
rile. Lupta între cele patru echipe 
prezente la 
Jiul PotrMa, 
Preparatorul 
tică.

Printr-o comportare remarcabilă, 
întreeîndu-se pe ei înșiși, popicarii 
de al Jiul Petrila au ocupat primul 
loc, cîștigînd astfel trofeul pus în 
joc și premiul acordat de Consiliul 
municipal al sindicatelor Petroșani.

pe echipe
Pe trăia —
Vulcan —

1) Jiul
Minerul

Utilajul Petroșani — 
Preparatorul Lupeni

p.d. La individual, clasamen- 
prezintă astfel: 
Preparatorul 
Torok loan,

3) Kalman

1) Cosma 
Lupeni — 489 
Jiul Petrila —
Adalbert, Jiul

lată clasamentul final 
și individual: 
2 635 p.d.; 2) 
2 619 p.d.; 8) 
2 538 p.d.; 4) 
— 2 463 
tul se 
Ștefan, 
p.d.; 2)
471 p.d.;
Petrila — 466 p.d.

Iată și componența echipei cîști- 
gătoare: Costin Alexandru, Cosma 
Rudolf, Pop Ladislau, Kalman Adal
bert, Torok Ioan și Torok Mihai.

La reușita competiției a contri
buit și arbitrajul foarte bun pres
tat de Crișan Gheorghe, Consiliul 
asociației sportive gazdă și tova
rășul Bonhai Ștefan, responsabilul 
popicăriei petrilene.

Aurel SLABII

dv.
— Dacă mă provoacă ? Cînd mă 

provoacă mă părăsește calmul și le 
mai zic cîte una.

Vorbea
deși s-ar
calm.

— Dar

tare, cu glas ridicat, iritat 
fi putui discuta încet,

dv. nu aveți dreptul 
ziceți nimănui cîte una. 
faceți ceea ce faceți.

— Pe mine nu trebuie 
vețe nimeni cum să mă 
muncit 19 ani și știu ce 
fac. Că beau ? Beau banii

Nici
să 
s»

în- 
Am

să mă 
port.

trebuie să 
mei, cînd

totul, 
care 
dîn- 

bîrfi-
susținea 

nimic, 
în treburile

ar li situa- 
devină sbi-

I. B.

va trebui 
de administrația

Iosif DAVID

Impresii de la al XII-lea
Congres național de chirurgie

start (Minerul Vulcan, 
Utilajul Petroșani și 
Lupeni) a fost drarsa-

7. Austria; 8. 
Finlanda; 10. Israel; 11. 
Olanda; 13. R. F. a Ger- 
Anqlia.
— Numeroși spectatori 
la Kassel întîlnirea inter-

HANDUAL

Faza județeană a școlilor generale
In zilele de 1 și 2 iunie,- pe te

renul Liceului din Hațeg s-a des
fășurat faza județeană a campiona
tului republican de handbal, rezer
vat școlilor generale. Iată rezulta
tele înregistrate: Hațeg — Dobra 
8—8; Hațeg — Deva 11—19; Deva 
— Dobra 13—8; Orăștie — Hune
doara 15—1; Lupeni — Orăștie 
18—18; Lupeni — Hunedoara 11—6;

Hațeg — Hunedoara 6—11; Deva 
Orăștie (finala) 17—8.

In urma acestor rezultate, clasa
mentul final se prezintă astfel: 1) 
Școala generală „Dr. Petru Groza" 
din Deva; 2) Școala generală „Au
rel Vlaicu* din Orăștie; 3) Școala 
generală nr. 4 din Lupeni; 4) Dobra; 
5) Hunedoara; 6. Hațeg.

S. NICU
corespondent

L O T o

zi-După curo este cunoscut, în 
lele de 22—26 V 1968 s-au desfă
șurat 1® București lucrările celui 
de-al XII-lea Congres național de 
chirurgie, cu participare internațio
nală, organizat de Uniunea Socie
tăților de Științe Medicale — So
cietatea de chirurgie. Printre parti- 
cipanții străini s-au numărat acad. 
Uglov F. G. din Leningrad, prof. I. 
Stefanini, directorul Clinicii chirur
gicale din Roma, prof. M. Bartel, di
rectorul Clinicii chirurgicale din 
Viena, prof. A. Drobni, directorul 
clinicii chirurgicale din Budapesta, 
A. Sîoianov. asistent universitar la 
Institutul ,,Pirogov" din Sofia, prof. 
P. Mellin, directorul Clinicii chirur
gicale din Essen (R.F.G.), care au 
adus congresului salutul lor și al 
universităților pe rare le-au repre
zentat

Lucrările congresului au avut ca 
ternă: , REINTERVENȚIILE IN CHI
RURGIE", problemă deosebit de ac
tuala a practicii chirurgicale. Au fost 
dezbătuite următoarele teme: Rein- 
tervențiile pe cord și vasele mari, 
re intervenția hi chirurgia venoasă, 
plcuro-nulmonară, peretelui abdomi
nal, <ir:‘tro-duodenală cancerul gas
tric, pancreasului, hepato-biliară, hi
pertensiunii 
J «x tocolk ă. 
abdominală 
rninală la 
ureterală,
pul celor 5 zile, au fost prezentate 
132 referate, coreferate și comuni
cări, iar 53 dc teme figurează ca

con- 
au participat, 

români, peste 
reprezentînd 17 

Europa, America de Nord

portele, intestinală și 
abdominală de urgentă, 
în mediu militar, abdo- 
copii, rinichiului, pielo-

vezicii urinare. De-a lun-

au fost ex- FOTOCRITICA

reinter- 
fost foarte rare deoa- 

intervenții 
și reinter- 
după ex- 
diagnostic 

urmate

a bolii. Desigur, la începui 
vențiile 
rece se 
mici. , 
veștii 
plorări 
sigur.
adesea
organisme slăbite, 
bit de grave, organisme pe care nu 
putem să le dirijăm dar pe care u- 
neori putem să le ajutăm. Compli- 

urmare a 
pe care 
complet, 
o poate

au 
făceau numai 

Azi, la intervenții 
se recurge numai 

i complexe, după 
Reintervențiiie sînt 

i de eșec deoarece se fac pe 
afecțiuni deose-

rația poate surveni ca 
unei operații incomplete 
intenționat nu o facem 
pentru că organismul nu
suporta și deci o fragmentăm.

In epoca actuală, la baza inter
venției și reintervenției trebuie să 
stea perfectionarea tehnică și soli
ditatea etică. Reinterx enția, fie ea 
chiar pentru hernie recidivată, pre
zintă greutăți atît pentru chirurg 
cît și pentru bolnav, datorită lipsei 
planurilor anatomice modificate, dis
truse la prima intervenție. Reoperînd 
trebuie să identificăm nu numai com
plicația, dar și tehnica primului o- 
perator. concepția lui, și apoi să re
zolvam 
nouă 
cală, 
vom 
și o

nou 
rile

„Ia congres a domnit o atmosferă 
plină de amiciție" (prof. Rugieri 
Ettore, Neapole). „Am făcut aici cu
noștință cu progresele chirurgiei. La 
București a fost foarte cald; căldura 
cu care am fost primiți a fost, de 
asemenea, foarte mare" (prof. N. A. 
Lopatkin, Moscova). „Calitatea supe
rioară a comunicărilor, membrii mar- 
canți ai chirurgiei prezenți, în frun
te cu acad. Burghelea, au făcut ca 
acest congres să aducă un progres 
în medicină în general și in chirur- 
gie în special" (prof. B. Barzilay, 
Ierusalim). „Este un privilegiu pen
tru mint* să fiu prezent 
congres. Nu cunoșteam 
parte a lumii și am fost 
impresionat. Aduc felicitări 
rilor români Burghelea și
pentru minunata organizare. Comu
nicările interesează pe toți chirurgii 
din lume, indiferent de naționalitate, 
deoarece au comun pentru toți grija 
față de om" (prof. Borman. S.U.A.). 
„Am cunoscut nivelul înalt 
vitățil științifice de la dv. 
nia ce am s>mțit-o a fost 
mite. Am reîntilnit prieteni 
am legat prietenii 
ranța că ne vom 
Mellin. R.F.G.).

Luînd cuvîntul
crărilor congresului, acad. prof. 
Th. Burghelea a arătat că vasta pro
blemă dezbătută, cu contribuția per
sonalităților ce ne-au onorat, a 
epuizată, că dezbaterile vor fi
specialiștilor, bolnavilor. Este o te
mă care comportă mari implicații. 
Reanimarea modernă, progresele rea
lizate, vor face să stăpînim tot mal 
multe cazuri.

Pentru cei șapte chirurgi din Va
lea Jiului, participarea la congres 
a fost plină de învățăminte, util® 
activității noastre viitoare.

la cuvînt. Spicuim din cuvîntă- 
lor.

l<i acest 
această 
profund 
profeso- 

Papahagl

La tragerea excepțională din 4 iunie 1968
luase din urnă următ parele numere
Extr. l-a 56 46 44 27 52 82 28 57 85 20 3 8
Extr. a 11-a 38 25 79 6 21 1 34 90 74 58 48 61
Extr. a IlI-a 16 11 48 18 19 82 1 52 71 10 47 31
Extr. a IV-a 18 64 87 7 38 90 20 49 57 33 22 55
Extr. a V-a 51 80 75 59 84 50 39 89 66 19 70 21
Extr. a Vl-a 30 41 1 29 75 40 25 56 24 80 83 43
Extr. a VH-a 46 40 83 1 34 24 78 55 31 17 19 22
Extr. a VUI-a 53 10 37 85 4 28 83 84 26 72 19 46
Extr. a IX-a 19 87 6 78 53 81 89 33 4 24 69 15
Extr. a X-a 87 69 42 14 89 9 23 81 88 4 59 76

Fond de premii: 8 041 055 lei.

Numai 
fațada ?

In această primăvară, s-a 
lucrat mult la amenajarea in
cintei minei Petrila. Gospoda
rii de aici s-au oprit însă mai 
mult la înfrumusețarea fața
dei. O dovedește fotografia a- 
lăturată : în extremitatea esti
că a exploatării se află acest 
colt al dezordinei care te în- 
tîmpină cu vagonete răstur-

nate, scocuri de transportor, 
armături metalice și trenuri 
de roți, loale amestecate cu 
șpan și tablă.

Cei oare sînleți răspunzători 
de „fața" incintei minei Pe
trila, nu considerați oare că 
a sosit t'mpul să vă ocupați 
de întreaga curte, n-u numai 
de fațadă?

referate, coreferate și
53 dr teme figurează 

lucrări depuse la secretariatul 
greșului. La congres 
alături de chirurgii 
80 chirurgi străini 
țări, din 
și Asia.

Dar să 
țiile ? De 
peratie a 
ma-tă de altă operație fie din cauză 
că prima operație nu a fost sufi
cientă și deci fără efect, sau fără e- 
fect complet, fie, mai par, agravantă

vedem ce sînt reinterven- 
cînd este chirurgia, o o- 
fost, mai întotdeauna, or-

leziunea printr-o creație 
de tehnică și tactică chirurgi
cale să vindece bolnavul. Nu 
uita nici faptul că boala are 
implicație socială și economică.

Problema transplantului de cord a 
fost și ea abordată la congres. In 
istoria medicinii au fost numeroase 
discuții și controverse dar puține 
probleme au suscitat atîtea discnțil 
și controverse ca transplantul de 
cord și o abordare într-un ritm atît 
de rapid. In 1964, Ia Congresul de 
la Atena, nici nu se punea proble
ma. C.îteva luni mai tîrziu, la Con
gresul de la Viena, se discută și se 
presupune executarea 
ani. Iată însă 
cu transplant 
Blaiberg) este 
ces de viteză !

La încheierea congresului, 
delegațiilor străine s-au înscris

al actl- 
Priete- 

fără II- 
vechl,

noi. Plec cu spe- 
revedea" (prof. p.

în încheierea lu- 
dr.

fost 
utile

ei peste 10 
că după 4 ani, omul 

de cord (celebrul 
amendat pentru ex-

șefi! 
din

Ioan BALEA
modic specialist chirurg 

Petroșani
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STEAGUL ROȘU

Președintele Johnson respinge cererea 
de încetare a bombardamentelor 
asupra R. 0. Vietnam

Vietnamul de sud

Puternic atac 
asupra Saigonului

.GLASSBORO. — Intr-o cuvîntare 
rostită marți la colegiul din Glass
boro, președintele Johnson a res
pins, potrivit agenției U.P.I., cere
rea ca Statele Unite să înceteze 
toate bombardamentele împotriva 
Vietnamului de nord. Președintele

S.U.A. a reafirmat teza așa-numitel 
„reciprocități" prin care se urmă
rește de fapt confundarea agreso
rului 
son 
fie 
un 
cu

•-

Sesiunea Comitetului 
polonez al Frontului 
Unității Ponorului

VARȘOVIA. — La 4 iunie, la Var
șovia s-a deschis sesiunea Comite
tului polonez al Frontului Unității 
Poporului. La sesiune participă 
Wladyslaw Gomulka prim-secretar 
al C.C. al P.M.U.P., și alți condu
cători de partid și de stat polonezi.

Sesiunea a aprobat cererea lui 
Edward Ochab de a fi eliberat din 
postul de președinte al Frontului. 
Mareșalul Marian Spychalski, preșe
dintele 
Polone, 
ședințe 
porului, 
care a
lății Poporului în viata politică și 
socială a tării.

cu victima agresiunii. John- 
a declarat că „pacea trebuie să 

cîștigată", ceea ce ar presupune 
proces de construcție „cărămidă 
cărămidă, acord cu acord*.

In aceeași cuvîntare, Johnson s-a 
referit la situația din Orientul Mij
lociu, cerînd „ca niciuna din părți 
să nu treacă cu vederea orice cale 
rezonabilă care să ducă la tratati
ve". El a adăugat că trebuie să se 
găsească „o soluție care să respecte 
integritatea fiecărei națiuni, o solu
ție la care să ajungă înseși națiu
nile din această regiune".

SAIGON. — In zorii zilei de mat ți, 
patrioții sud-vietnamezi au atacat 
din nou cu mortiere și rachete po
ziții ale trupelor americano-saigone- 
ze din centrul și periferiile capita
lei Vietnamului de sud. Relatînd a- 
cest atac, agenția Associated Press 
îl califică drept unul dintre „cele 
mai puternice declanșate asupra 
Saigonului de la începutul actualu
lui război". Potrivit unor date in
complete furnizate de Comandamen
tul forțelor militare americane, mai 
multe obuze și rachete ale patrio- 
ților au distrus o navă militară de 
transport aflată în docurile 
Saigon și centrala electrică 
tierul Cholon, lăsînd fără 
electrică această parte a

de la 
din car- 
energie 

orașului

Declarație de protest

Consiliului de stat al R P. 
a fost ales în postul do pre- 
al Frontului Unității Po- 
E1 a rostit o cuvîntare în 

relevat rolul Frontului Uni-

INCIDENT
CU IMPLICAȚII

din orașul japonez Pu- 
a declanșat o vie reac- 
ptolest în rîndul popu- 

îngrijorate de perma- 
primejdie pe care o

TOKIO. — Prăbușirea unui 
avion american cu reacție de 
lipul „F-4 Phantom" deasupra 
clădirii centrului electronic de 
calcul 
kuoka 
(ie de 
la(iei 
nenta
constituie prezenta pe terito
riul (arii a 
americane, 
s-a produs 
de camera 
versilăfii i 

slirnit indignarea 
japonezi cure au 
în fa/a sediilor 
S.U.A. din Tokio 
latelor Stolelor Unite 
orașe. In cursul zilei 
studenții au înaintat 

autorităților, cerînd ca a- 
implicatiile 

obiectul u- 
parlamenlul

i bazelor mililare 
Accidentul, care 

la numai 10 metri 
de iradiatii a uni- 
din localitate, a 

studenților 
demonstrat 
Ambasadei 

a consu- 
din 
de 
un

și
alle 

luni, 
pro-

a guvernului R.
HANO1. — Un purtător de cuvînt 

Ministerului Afacerilor Externe 
R. D. Vietnam a dat publicității 
declarație de protest în legătură 

t trimiterea de noi contingente de 
de 

fn declarație se subliniază că 
act constituie o nouă provo- 

din partea autorităților tailan- 
și demonstrează că admlnistra-

al 
al 
o 
cu 
trupe tailandeze în Vietnamul 
sud.
acest
care 
deze 
ția americană, deși și-a trimis la Pa
ris reprezentantul pentru a angaja 
convorbiri cu reprezentantul R. D. 
Vietnam, refuză în continuare să 
pună capăt necondiționat bombarda
mentelor și tuturor actelor de răz
boi împotriva R. 
tensifică războiul 
sud.

Guvernul R. D. 
ne în declarație,
ca autoritățile tailandeze să anuleze 
imediat proiectul de a trimite noi 
trupe în Vietnamul de sud, să-șl 
retragă toate trupele din această 
țară și să nu mai permită folosirea

D. Vietnam și in- 
în Vietnamul de

Vietnam, se spu- 
cere cu fermitate

D. Vietnam
teritoriului tailandez pentru baze 
militare americane.

■Ar

HANOI. — Agenția V.N.A. trans
mite că la 3 iunie, unități ale for
țelor armatei populare ale R. D. 
Vietnam au doborît un avion ame
rican fără pilot, care a violat spa
țiul aerian al provinciei Bac Thai. 
Potrivit unor date suplimentare, la 
31 mai au fost doborîte 3 avioane 
americane deasupra provinciei Vinh 
Linh. Numărul total al avioanelor 
americane doborîte 
deasupra 
se ridică

Pe de 
navă de
comis acte provocatoare 
R. D. Vietnam în provincia Ha Tinh, 
a fost mitraliată de bateriile de 
coastă ale R. D. Vietnam.

teritoriului 
Ia 2 955.

altă parte,
război americană,

pînă în prezent
R. D. Vietnam

se anunță că o 
care a 

împotriva

lest 
cest 
sale 
nor 
fă'ii.

incident și 
să const Hule 
discuții în

Uragan
în Marea Caraibilor

0 nouă platformă 
politică in Italia

NEW YORK. — Furtuna tropicală 
„Abby" care s-a abătut duminică a- 
supra Mării Caraibilor, a crescut în 
intensitate, transformindu-se luni 
într-un uragan. Viteza vîntului a a- 
tins 120 km.

Uraganul se îndreaptă spre golful 
Tampa din Florida, S.U.A., anunță 
serviciile meteorologice americane.

ROMA. — Luigi Longo, secreta
rul general al Partidului Comunist 
Italian Tolio Vecchietti, secretarul 
general al Partidului Socialist al 
Unității Proletare, și senatorul Fer
ruccio Parri au făcut cunoscut luni, 
în cadrul unei conferințe de presă, 
un document-program comun care 
cheamă toate forțele de stînga, laice 
șl catolice, să formeze un front u- 
nic în lupta pentru atingerea urmă
toarelor țeluri : garantarea drepturi
lor sindicale și politice ale oameni
lor muncii. îmbunătățirea condițiilor 
lor de viață, reducerea orarului de 
muncă și asistență socială corespun
zătoare, promovarea de către Italia 
a unei politici de pace și destinde
re internațională ale cărei condiții 
sint autonomia 
deci ieșirea ei 
recunoașterea 
R. P. Chineze,
R. D, Germane. Autorii documentu
lui au subliniat că el reprezintă o 
platformă politică pe 
„este posibilă 
unui front unit 
de stînga" din

Italiei de a decide 
din pactul atlantic; 

R. D. Vietnam, a 
a R.P.D. Coreene șl

baza 
și necesară 
al tuturor 

Italia.

căreia 
crearea 
tortelor

Mișcarea grevis
tă, care a cuprins 
circa zece milioa
ne de oameni ai 
muncii, continuă 
în întreaga Fran
ță. Mari uzine, în
treprinderi, institu
ții sînt ocupate de 
muncitori.

IN CLIȘEU : In 
minele din Douai, 
minerii ocupă sim
bolic sondele îd 
urma grevei 
nerale.

WASHINGTON, 
cilor" din S.U.A. 
săptămînă într-o 
tivă. Participanții 
număr de peste

Festival 
appelte

> •

wy .«ț; ■■■■■’or V

♦ . tei»* W> '«-te»

: v.» stewiteite» a v
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IN tNITMPlNAREA FESTI
VALULUI MONDIAL AL TI
NERETULUI Șl STUDENȚILOR 
DE LA SOFIA. A apărut pri
mul număr al ziarului „Festi
valul". El apare în 3 limbi: 
engleză, franceză și spaniolă. 
In timpul festivalului, 
va apare și în 
„Festivalul" va 
120 de țări, al 
va participa la 
la Sofia.

IN CLIȘEU : Prima pagină a 
ziarului „Festivalul".

ziarul 
limba rusă, 

fi difuzai în 
căror tinerel 
festivalul de

Sesiunea Consiliului Economic 
și Social al O. N. U.

NEW YORK. — In cursul recen
tei sale sesiuni, Consiliul Economic 
și Social al O.N.U. (E.C.O.S.O.C.) a 
aprobat o serie de rezoluții în care 
condamnă practicile sclaviei, apart
heidului și

Consiliul 
maltratarea 
încălcarea
Republica Sud Africană.

In altă ordine de idei, E.C.O.S.O.G. 
a cerut îmbunătățirea controlului a- 
supra narcoticelor, inclusiv consu
mul lor de către sportivi sub forma 
dopingului.

Consiliul a condamnat practicile

discriminarea rasială.
a condamnat nazismul, 
deținuților politici 

drepturilor sindicale

inumane legate de situația femeilor, 
cum ar fi căsătoria fără consimță- 
mînt și alte „practici degradante".

Viitoarea sesiune a E.C.O.S.O.G. 
va avea loc la Geneva între 8 iulie 
și 2 august.

șl 
în
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In Franța „reluarea generală
a lucrului este doar o speranță"

France Presse 
Franța după 

între sindicate

PARIS. — „Reluarea generală a 
lucrului este încă doar o speranță". 
Astfel a caracterizat 
situația socială din 
tratativele de marți 
și diferite ministere.

La uzinele „Renault", conducăto
rii sindicali au lansat un apel la 
continuarea grevei. Situația la uzi
nele Peugeot a devenit încordată, 
după ce tratativele nu s-ad soldat 
cu nici un 
chelin din 
dioatele au 
propunerile 
muncitorilor 
radiotelevlziunea franceză 
conflictul cu 
cum relatează agenția France Presse, 
într-o fază acută. Intersindicala sa- 
lariaților a precizat că principala sa 
revendicare este „o reformă funda
mentală a statutului ORTF, care să 
asigure independența față de pute-

rezultat. La uzinele Ml- 
Clermont Ferrand, sin- 
apreciat ca insuficiente 
direcției și au cerut 
să continue greva. La 

(ORTF), 
statul a intrat, după

față .politică, oricare ar ii ea și 
toate grupurile care pot exer- 
presiuni". Un acord intervenit 

sindicatelor și

rea 
de 
cita 
între delegații sindicatelor și so
cietatea națională a căilor ferate 
(SNCF). Acesta prevede majorări ale 
salariilor în medie cu 13 la sută. 
Dar, în toate sectoarele, avantajele 
obținute de delegații 
urmează să fie 
viști, 
tă o

Pe 
inte 
daturi pentru noua Adunare Națio
nală, grupările politice sînt în pri
mul rînd preocupate cu desemnarea 
candidatilor. Principalele trei for
mații, grupul coaliției guvernamen
tale, Partidul Comunist și Federația 
Stîngi! Democrate și Socialiste au 
făcut cunoscut că își vor prezenta 
candidați în majoritatea circum
scripțiilor electorale.

sindicatelor 
aprobate de gre- 

astfel încît la Paris se așteap- 
prelungire a tratativelor, 
plan politic cu cinci zile îna- 

de încheierea listei de candi-

UNIVERSITATE UNICA
LONDRA. — Luînd cuvîntul la 

conferință a profesorilor, care a 
vut loc în localitatea Plymouth, pri
mul ministru al Angliei, Harold Wil
son, a declarat că Anglia va avea 
o universitate unică în lume, ale 
cărei cursuri vor fi predate cu aju
torul radioului și televiziunii.

El a arătat că reglementarea func
ționării acestei „universități deschi
se" va fi anunțată în curînd.

înscrierile pentru această universi
tate, care va începe să funcționeze 
în 1970, se vor face încă din 1969.

„CO5MOS-224“
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o
a-

MOSCOVA.
sat noul satelit sovietic al 
lui „Cosmos-224", destinat continuă
rii cercetării Cosmosului. La bordul 
satelitului se află aparataj științific, 
un radioemitător, un sistem radio 
pentru măsurarea cu precizie a ele
mentelor orbitei și un sistem radio- 
telemetric pentru transmiterea pe 
Pămînt a datelor privind functiona
rea instrumentelor și aparatelor ști
ințifice.

Marți a fost lan-
Pămîntu-

Marșul săracilor a intrat
intr-o noua

— „Marșul săra- 
a intrat în această 
nouă fază, mai ac- 
la acest
3 000 au

marș, în 
ales la 
un nou 

cunoscut

participanților la marș care 
în „orașul renașterii" for- 
corturi instalate în parcul 
de pe malurile Potomac-

sfîrșitul săptămînii trecute 
lider, pe Bayard Rustin, 
ca unul dintre cei mai buni organi
zatori care în 1963 a condus un 
marș asemănător spre Washington 
reunind aproximativ 20 000 de per
soane. Noul lider a lansat un apel 
către toate păturile sărace din S.U.A. 
de a participa la o puternică de
monstrație prevăzută pentru ziua 
de 19 iunie pe principalele străzi 
ale capitalei americane. El a cerut, 
totodată 
locuiesc 
mat din 
Lyncoln
ului să participe cu și mai mare vi
goare la manifestațiile ce vor fi or
ganizate în fața clădirii Congresului 
și a clădirii Ministerului Agricul
turii.

Liderii parlicipantilor la marș s-au 
pronunțat pentru adoptare-a de că
tre Congres a unei legi care să ga
ranteze drepturile economice ale ce
tățenilor lipsiți de mijloace mate
riale și cer președintelui Johnson 
să ia hotărîrea pe scară națională 
ca organele federale să distribuie 
alimente și îmbrăcăminte tuturor

SITUAȚIA DIN NIGERIA
• Guvernul federal intensifică recrutările 

și achizițiile de armament
LAGOS. — In urma întreruperii 

tratativelor din capitala Ugandei — 
scrie agenția France Presse — gu
vernul federal nigerian intensifică 
recrutările și achiziționează noi can
tități de armament. Se fac pregătiri 
pentru ofensiva asupra orașelor Aba 
și- Umuahia, care se află sub con
trolul trupelor biafreze. In aceste 
centre alluența relugiaților din 
giiunea Rîurilor șf din orașul 
Harcourt este în creștere.

In prezent, trupele federale 
consolidează poz-ițiile din jurul
șuiul Port Harcourt și duc lupte o- 
fensive în regiunile septentrionale 
din Regiunea Rîurilor, încercuind 
forțele biafreze, cu scopul de a le 
lipsi de posibilitățile de aproviziona
re. Totodată, In regiunile cucerite 
de trupele federale, dajorită lupte

Re-' 
Port

îșl
ora-

O CONAKRY. — La Conakry s-au 
deschis, în prezenta unui mare nu
măr de reprezentanți ai instituțiilor 
centrale guineeze și a șefilor 
nilor diplomatice, expozițiile 
nele Tractorul Brașov" și 
Dunării" trimise de Institutul
pentru relațiile culturale cu străină
tatea.

misiu-
„Uzi- 

„Delta 
român

fazâ
celor nevoiași. Ei cer, de asemenea, 
Congresului să „reactivizeze" pre
vederile legii din 1946 cu privire la 
folosirea deplină a forței de muncă 
în scopul de a crea cel puțin mi 
milion de noi slujbe în administrație.

Mai mulți lideri ai parlicipantilor 
la marșul săracilor spre Washington 
s-au deplasat în diverse orașe ame
ricane pentru a organiza, de aseme
nea, puternice acțiuni de protest cu 
caracter local. Se intenționează 
crearea în principalele orașe ame
ricane de „orășele ale renașterii" 
după modelul celui de la Washing
ton. „Pentru a face să dispară 
cia, a declarat Bayard Rustin
cere un efort masiv al tuturor 
întreaga tară". Unii observatori 
exclud posibilitatea ca în cursul 
cestor acțiuni de amploare să
producă incidente, deși liderii parti- 
cipanților la marș lansează perma
nent cuvîntul de ordine de a se e- 
vita pe cît posibil provocările po
ntici.

sără- 
se 
în 
nu 
a-
se

lor desfășurate, populația civilă su
feră din cauza lipsei de hrană și 
medicamente. Delegatul Crucii Roșii 
Internaționale pentru ' Africa a so
sit la Lagos pentru a discuta cu au
toritățile federale modalitățile de a- 
jutorare a populației.

Pe de altă parte, un comandant 
al armatei biafreze a declarat, în 
cadrul unei conferințe de presă, la 
Enugu, că în luptele din sectorul 
Afam un batalion și două companii 
ale trupelor federale au fost distru
se de forțele biafreze. Uzina elec
trică din localitatea Afam și mai 
multe exploatări ’petroliere din a- 
ceastă regiune se află în prezent sub 
controlul biafrezilor. In timpul lup
telor forțele biafreze au capturat o 
mare cantitate de armament.

BRUXELLES. — Criza politică din 
Belgia pare să fi intrat marți într-o 
fază decisivă, care ar putea culmi
na cu formarea, în sfîrșit, a unui 
nou guvern. Premierul interimar, 
Paul Vanden Boeynants, a declarat 
că are motive să fie încrezător rM 
va putea să formeze un guvern pînă 
la sfîrșitul acestei săptămini. El a 
precizat că discuțiile cu viitorii ;>ar- 
teneri ai unei coaliții guvernamen
tale se desfășoară acum asupra dis
tribuirii portofoliilor. Declarația pre
mierului ar putea să denote că e- 
xistă deja un acord asupra unui pro
gram de guvernare.

R. A. YEMEN

Lichidarea unui 
grup de mercenari

NAUFRAGIU

SANAA. Potrivit unu: comuni
cat difuzat de postul de radio Sanaa, 
unități ale armatei republicane ye- 
menite au lichidat în provincia 
Washata un grup de mercenari in
filtrați pe teritoriul Republicii Ara
be Yemen. In timpul luptelor care 
s-au desfășurat cu acest prilej for
țele armate republicane au capturat 
un convoi format din opt vehicule 
care transportau muniții. Acțiunile 
armatei republicane au fost sprijini
te de triburi din 
care susțin 
la Sanaa.

această regiune 
guvernul republican de

-•

ma-șalupă 
marinari a 
unei avarii

CASABLANCA. — O 
rooană avînd la bord 13 
naufragiat luni. In urma 
la elice, șalupa s-a lovit de recife
de la Essouira și s-a scufundat. Au 
putfit fi salvați numai trei membri 
ai echipajului, ceilalți fiind, dati 
păruți.

Duel de 
trupele 
și iordaniene

artilerie între 
israeliene

dis- isra- 
s:id 

și de

Mișcarea grevistă din Uruguay 
a luat amploare

MONTEVIDEO. — Mișcarea gre
vistă din Uruguay a luat în ultimele 
zile amploare. Greve de cîte două 
și trei ore au declarat luni lucră
torii din oficiile bancare de stat în 
semn de solidaritate cu greviștii de 
la băncile particulare, care cer spo
rirea salariilor. Ei au anunțat că 
dacă guvernul nu va satisface re
vendicările lor, în cursul acestei 
săptămîni va fi declarată o grevă 
generală de 48 de ore. Se află, de 
asemenea, în grevă numeroși lucră
tori de la serviciile municipale din 
întreaga țară care cer, la rîndul lor. 
sporirea salariilor în raport cu creș
terea costului vieții.

Pe de altă parte, conflictul 
tre autorități și studenții de la 
versitatea din Montevideo, cărora 
li s-au alăturat profesorii și perso
nalul administrativ ai acestei uni
versități nu a fost soluționat. De 16 
zile cursurile universității sînt para
lizate ca urmare a grevei care a 
fost declarată în scopul determină
rii guvernului de a aloca aproxima
tiv 200 milioane de pesos, fond ne
cesar pentru buna desfășurare a 
cursurilor.

din- 
Uni-

TEL AVIV. Intre forțele 
eliene și iordaniene situate la 
de lacul Tiberiada, de o parte 
alta a fluviului Iordan, a avut loc
marți un duel de artilerie. In cursul 
incidentului, care a depășit ca inten
sitate schimburile de focuri din ul
tima perioadă, a arătat 
de cuvînt al armatei 
intervenit în luptă și 
liană.

★
AMMAN. •— Postul

purtătorul 
israeliene, a 

aviația isiac-

de radio Am
man a difuzat un comunicat 
în care se arată că în cursul 
lor desfășurate marți între 
israeliene și cele iordaniene
iordaniană a avut 35 de morțl, 
62 răniți. Orașul Irbid, situat la 90 
km de Amman, a avut de suferit în 
urma acestor incidente.

oficial 
lu-pte- 

fortelp 
partea 

si

Anchetă asupra 
împrejurărilor dispariției 
submarinului „Scorpion0

WASHINGTON. — Ministe
rul Marinei S.U.A. a anunfat 
Înființarea unei comisii Însăr
cinate să ancheteze împreju
rările dispariției submarinului 
nuclear american 
Acest submarin - 
tul unor căutări 
pînd de la data 
clnd „Scorpion", 
chipaj de 99 de oameni, nu 
a ajuns in portul Norfolk (Vir
ginia), după o misiune între
prinsă în Marea Mediterană. 
Ultimul mesaj primit din par
tea submarinului la 21 mal

i „ Scorpion", 
a fost obiec- 
intense înce- 
de 27 mal, 

avînd un e-

indica că el se alia la 587 km 
sud-vest de Insulele Azore.

Comisia de anchetă, care va 
fi condusă de amiralul Ephraim 
Holmes, comandanlul-șef al flo
tei americane din Atlantic, își 
va începe activitatea astăzi 
(miercuri) dimineață. Un pur
tător de cuvînt al marinei a- 
mericane a anunțai că „nu 
există nici un element semni
ficativ nou" în operațiunile 
de căutare a submarinului 
„Scorpion", la care participă 
22 nave și 27 de avioane.

A

In zori de zi 
pe străzile Ankarei

(Urmare din pag. 1)

nou și vechi îți atrage privirea din 
primele clipe. In centrul orașului 
clădirile mari, cu arhitectură mo
dernă, ale băncilor și hotelurilor 
luxoase, blocurile, vilele și chiar 
acel zgirie-nori cu 32 de etaje 
Piața-Kîzîl-Ai se învecinează 
construcțiile tradiționale unde 
cuiesc oamenii mal puțin avuți.
contrastele sînt și mai izbitoare pe 
bulevardul Ataturk, arteră care te 
conduce pe nesimțite pe dealul 
Ciankai, unde se află 
zidențial-

încă în deceniul al 
kara avea aspectul
provincial : o conglomerație de 
căsuțe cenușii vechi cu terase a- 
plecate. Străduțe îng> ste pline de 
praf ziua și acoperite de ceață

din 
cu 
lo- 

Dar

Palatul pre-

treilea, An- 
unul orășel

noaptea .. Astăzi, tabloul 
totul altul. La poalele 
lui se întinde partea veche 
lui, iar sus noul oraș Enișehir.

După toate aparențele, în orașul 
vechi nu prea au intervenit multe 
schimbări în ultimii ani- Aici se află 
vestitul bazar asiatic. O înghesuia
lă permanentă, zgomot și o mare 
abundență din cele mai diferite 
mărfuri. Viața clocotește sub razele 
arzătoare și strălucitoare ale soare
lui.

Și deodată se pare că totul se 
estompează în pereții clădirilor 
moderne, care nemaiavînd loc jos 

au început să se cațere pe deal. 
Totul îți mărturisește aici despre 
dezvoltarea Ankarei a cărei po
pulație este astăzi de 900 000 lo
cuitori.

Tiparul LP.H. Subunitatea Petroșani

este cu 
dealu- 

a orașu-

40360


