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PETRILA. Imagine din cartierul , 8 Martie" care cuprinde în prezent I 821 apartamente.

Pe șantierul tineretialui Bumbești*Livezegai
utilajele Primul Iot

dau orașul

ale
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Un imperativ stringent

Necesitățile producției — curente 
și de perspectivă — ale exploatări
le t carbonifere, 
zeslrării lor cu 
live industriale, 
te caracteristici

Valoarea obiectivelor 
puse în lucru în ultimii ani a osci
lat în jurul a 100 milioane lei anu
al - și între 150—200 obiective in
dustriale predate — fizic. Este o 
sarcină deosebit de mare și grea ce 
revine constructorilor ca, în medie, 
la fiecare trei zile să realizeze in
vestiții de un milion 
două zile să predea

Strădaniile depuse 
adus unele succese 
de obiective industriale din 
Aiului : ridicarea modernelor 
plexe Lonea II și Aninoasa-sud pen
tru extragerea cărbunelui prin pu
țuri dotate cu schip, pavilioanele 
gospodărești-administrative cuprin-
zînd bale, lămpărie, sală de apel la 
Lonea. Dîlja. construcția a numeroa
se funiculare, depozite, magazii, 
platforme de materiale, transforma
toare etc. w

...Toate obiectivele industriale, 
prevăzute în planurile de investiții, 
au fost executate de către construc
tori. Insă dacă unele au fost termi
nate în Intervalul prevăzut de pro
iecte, altele — și deobicei tocmai 
cele mai importante — au fost 
date cu ' întîrzierl de la cîteva 
pînă la doi ani. Iată punctul 
vralqic al acestor constructori : 
respectarea termenelor planificate, 
prederea obiectivelor industriale Ia 
alte date decît cele stipulate în 
contractele încheiate cu benefi
ciarul.

Anul acesta, valoarea lucrărilor 
did antrepriza T.C.M.M. depășește 
80 milioane lei. iar numărul obiec
tivelor de predat trece de 150 — 
în afară de zecile de obiective care 
trebuie ridicate la diverse stadii de 
execuție, terminarea lor fiind cu
prinsă în planurile anului viitor.

Multitudinea obiectivelor Industri
ale de predat ar putea pune ■— la 
o privire superficială — în încurcă
tură pe cel neavizat, argumentîn-

lei, iar la cite 
un obiectiv, 
pînă acum, au 
constructorilor 

Valea 
com-

clu-i-se că toate obiectivele sînt im
portante.

O analiză mai atentă poate însă 
să selecționeze obiectivele într-a- 
devăr de primă importanță — cele 
asupra cărora trebuie să se concen
treze cu precădere atenția, preocu
pările constructorilor. Acestea sînt 
obiectivele de construcții-mnntâje 
cuprinse în planurile de investiții și 
lucrări ale unor foruri centrale — 
C.S.P., departament! Pentru anul a- 
cesta, sînt planificate 12 astfel de 
obiective, printre care complexul 
gospodăresc-administrativ cuprinzând 
baia, lămpăria, sală de apel, centra
lă termică — Urioani; instalația 
provizorie pentru săparea puțului și 
captarea apei cu conductă de aduc- 
țiune — Livezeni-est; bazinul de 
rambleu hidraulic la putui 11 Vul
can și altele.

In afară de acestea, în ierarhia 
obiectivelor cerute de C.C.V.J. ca 
necesare diverselor exploatări, se 
pot distinge, ca lucrări mai impor
tante și urgente, stații de transfor
matoare, tablouri de distribuție, sta
ții de compresoare, de ventilatoare 
ele, care au o prioritate funcțională 
asupra altor lucrări, ca rețele de 
iluminat exterior, platforme și dru
muri. canalizări diverse și altele de 
aceeași categorie. Deci se pot de
termina urgențele de execuție 
diverselor obiective.

...Se întîmplă însă lucruri curioa
se : tocmai aceste obiective de Im
portanță majoră au parte de o a- 
tenție mică. Astfel, cu toate că com
plexul administratlv-gospodăresc de 
la mina Dîlja trebuia să fie gata 
la sfîrșitul anului trecut, finisajul 
global al clădirii și predarea în fo
losință a fost tărăgănată pînă în a- 
ceste zile, urmînd ca de acum în
colo să se rezolve problema optimi
zării funcționării centralei' termice. 
Tărăgănări a cunoscut și predarea 
complexelor Lonea II, Aninoasa-sud, 
depozitul de materiale Iscronj, iar 
în prezent se profilează la orizont 
im nou caz: complexul de baie, 
lămpărie, sală de apel șl centrală 
termică Uricani. Acest complex are 
termen de predare la 15 octombrie.

Clădirea principală a grupului 
baie-lămpărie este deja ridicată, 
interior se fac tencuieli, iar echipe 
de constructori au început și izola
ția terasei. In schimb, centrala ter
mică care trebuie, să furnizeze apă 
caldă pentru baie, este oprită. S-au 
săpat primele fundații, apoi lucrul 
s-a întrerupt pentru că a venit un 
nou proiect cu modificări și s-au 
săpat alte fundații și iar lucrul a 
fost stopat așteptîndu-se încă modi
ficări 
patru luni pînă cînd 
toate cazanele ei, va trebui să 
ționeze și să furnizeze 
pentru baia minerilor, 
câni, în curînd se va 
atelier mecanic. Dar, și 
instalația de aer comprimat și linia 
decovil pe care se vor aduce cu va- 
gonete-platformă 
la reparat!

Acest ,,obicei", 
practică curentă, 
trecut șantierele 
numeroase obieotive restante 
sfîrșitul anului, cu toate, aspectele 
negative care decurg din această 
situație.

Mai este de mirare de ce, pe a- 
nul trecut, constructorii de obiecti
ve industriale au tnregistrat pier
deri (sub forma creditelor) tnsumînd 
circa 20 milioane lei pentru care 
s-au plătit dobînzl bancare în va
loare de 1 milion lei, iar pe primele

de ultimă oră ! Și, mai slnt 
centrala, cu 

func- 
caldă

Uri- 
noul

Pește 100 de tineri, elevi ai 
Grupului școlar din Hune
doara, constituit! în brigada 
nr. 1 Hunedoara, au pre'fpt 
ieri pe șantierul național 
Bumbești—Llvezeni prima zi' 
de muncă. Tinerii an venit 
pe acest șantier răspunzînd 
Chemării C.C. al U.T.C. de a 
continua glorioasele tradiții 
ale muncii voluntar-patriotlce 
de pe șantierele tineretului.

Brigada a sosit în orașul 
nostru luni după-amiază. La

ȚINUTA ORAȘULUI

Dacă cineva tn-ar obliga 
să numesc strada care re
prezintă cel mai fidel specifi-

Pelroșaniu- 
simbolizea- 

ascensiu- 
spre îm- 

altă- 
sea-
N'.iA

de recepție de laa Petrosaniuluî
preparația Corceștiluminile becurilor,

de liniște. Intr-un

f.

a început executarea 
a halei de recepție a 
mina Vulcan. Acestea

străzile orușului civur

La preparația Coroești 
lucrărilor de amenajare 
cărbunelui primit de la
constau din închiderea halei și montarea de re
gistre pentru încălzire. In acest fel se vor îm
bunătăți condițiile muncitorilor care lucrează 
aici, mai ales în anotimpul rece.

Amenajarea halei
rt ■

Pe
c.a niște slrăjeri credincioși, țin piept întuneri
cului ce caută să pătrundă în fiecare ungher. 
Freamătul zilei este învelit
lîrziu, cînd totul părea să fi adormit, semnalul 
unei sonerii străpunge limitat liniștea nopții 
lăcindu-mă să-mi întorc privirea spre locul unde 
<> macara uriașă își plimba’ grăbită brațul pe 
deasupra unor schele. Alături de ea se profila, 
inălțîndu-se spre stele, siluetele zvelte și 
qanle ale blocurilor Blb și Blc aflate în 
de finisaj

— Tovarășe Rusu, dă le rog beton sus I 
M-am apropiat de cel care se adresase

caragislului. Era teniei Etnii, felul brigăzii de 
betoniști de la blocul Bid aliat în construcția 
șantierului T.J.C.H., care împreună cu harnicii 
săi colegi de muncă, printre care se numără 
Gavrilă loan, Schiopu Gheorghe și Moisei Aurel, 
execută turnarea planșeelor, urmărind totodată 
terminarea glisării în vederea deschiderii fron
tului de lucru pentru alte brigăzi. La brigada de 
fierari betoniști a lui Horvath Ludovic l-am în- 
lilnil pe șelul schimbului de noapte, maistrul 
Voicu Victor, care mi-a vorbit cu stimă despre 
oamenii brigăzii.

Sus pe schele, printre acești harnici construc
tori, am înțeles că orașul nu doarme niciodată 
și că liniștea nopții e numai aparentă. Mîinile 
constructorilor schimbă zi și noapte înfățișarea 
orașului de la care Jiul ascultă în prezent, in 
locul durerilor de demult, cînlecul vieții frumoa
se și fericite de azi. In fiecare minut, intr-un 
loc sau altul, semnale de clacson anunță turna
rea unei noi șarje de beton de către acești oa
meni minunați, făuritori de frumuseți sub cerut 
senin al nopților pelroșănene.

Bordei GHEORGHE 
elev-maisteu

Azi, la ora 8, s-a înregistrat la Petroșani o 
temperatură de plus 15 grade, iar la Pa-rîng de 
plus 16 grade. Ieri maximele au fost de phis 29 
grade la Petroșani și de plus 19 grade la Paring.

PENTRU URMĂTOARELE 24 DE ORE: Vreme 
în general frumoasă ou cer variabil. Vînt slab 
din sectorul sudic.

SECVENȚE
CULTURALE

către
Ion Gheorghe Maurer

Președintele Consiliului de Miniș
tri al Republicii Socialiste România, 
Ion Gheorghe Maurer, a primit marți 
dimineața pe ministrul reformei 
grare al Iranului, 
doll-Azim, care 
tră la invitația 
fiului Superior

. La primire a
Gi-osan, președintele Consiliului Su
perior al Agriculturii. A fost prezent 
S'oltan H. V. Sanandaji, ambasadorul 
Iranului la București.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială.

a- 
dr. Valiam Ab- 

se află în țara noas- 
președintelui Const

at Agriculturii.
luat parte Nicolae

— ©—

Plecarea în Italia
unei delegații

C.C. al U.G.S.R'
invitația Confederației Gene- 

a Muncii din Italia (C.G.I.L.), 
dimineața a plecat în 
o delegație

Central al

de brigadieri 
Hunedoara

sosire, tinerii brigadieri au 
fost întâmpinați de tovarășul 
Miron Gheorghe, adjunct de 
șef de secție la C.C. al U.T.C. 
care le-a adresat salutul C.C. 
al U.T.G., urîndu-le mari suc
cese în muncă.

Intr-un moment emoționant, 
în 
cu 
au 
pe 
ni,
colae, astăzi activist culturii,

a înmânat tinerilor brigadieri 
hunedoreni drapelul purtător 
de frumoase tradiții, 
al hărniciei și elanului
resc de acum douăzeci 
ani.

Tinerii din Hunedoara, 
tori oțelari și laminoriști,
lucra pe șantierul național al 
șosetei Buirrbești-Livezeni 
nă în ziua de 23 iunie, 
mînd ca în locul lor să 
sească un alt lot de tineri 
tuziaști.

iua r ți 
Italia 
lui 
nerale a Sindicatelor 
condusă de tovarășul Gheorghe A- 
postol, membrii a.l Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., președintele Consiliu
lui Central al Uniunii Generale i 
Sindicatelor din România.

Din delegație fac parte tovarășii 
Nicolae Moraru, membru al Comite
tului Executiv al Consiliului Cen
tral al U.G.S.R., Constantin Danciu, 
membru al Consiliului Central, Sa
bin Pop, membru supleant al Consi
liului.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, 
au fost de față tovarășii Constantin 
Drăgan, membru al Comitetului E- 
xecutiv al C.C. al P.G.R., prim-vice- 
președinte al Consiliului Central ai 
U.G.S.R., alți reprezentanți ai con
ducerii U.G.S.R.

plecat
a Consiii'ii- 

Uniunii Ge- 
din România,

cui de relief al 
Iul, strada care-i 
ză mal pregnant 
nea spre ..amină,
pliniri de neînchipuit 
dată, aș alege, de bună 
mă, strada Institutului 
pentru simplul motiv că ea
devine, în fiecare dimineață, 
un adevărat fluviu de tine
rețe exuberantă care,, oda
tă ajuns la capătul < ascuns 
între brazi al străzii, rein
tră în miracolul setei de cu
noaștere a străvechii profe
siuni de miner. Și nici nu
mai pentru că de o parte 
și de alta este străjuită de 
clădi»! care reflectă tinere
țea Petroșaniului, prezentul 
șl viitorul său. Ci mai ales 
pentru motivul că această 
stradă, eterogenă ca stiluri 
și vîrste, devine mereu mai 
frumoasă, integrîn io-se ast 
fel unui proces tot mai ac

celerat ce se desfășoară în 
întregul oraș. Micul parc 
de la intersecția cu strada 
Republicii, noua bază spor
tivă a liceului aliată în pli
nă amenajare, cele 
cămine studențești cu 
zele de 
conjoară, 
bilează 
străzi.

Cîțiva 
tîmpină
a dispărut gardul de beton 
și cărămidă 
blocurile in
Dtntr-o dată, strada 
nit mai largă, mai 
se poate respira. Au dispă
rut — împreună cu gardul 
— arhaicele cotețe cu între
gul lor pericol 
nele verzi din

do.iă 
pelu- 

verdeată ce le în- 
îmbogățesc și îtino- 
biogralia acestei

pași mai sus, te în- 
o surpriză plăcută:

ce 
stil

înconjura 
montan, 

i a deve- 
aerisită,

pentru
jur. Din loc

I.

ZO

II.

(Continuare in pag. a 2-a)
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Excursie
în Retezat

I
S

scopul creșterii liniei de 
front, la mina Dîlja a Intrat 
în funcțiune un nou abataj. 
Este vorba de abatajul came
ră nr. 2 din blocul IV, stra
tul 3, din sectorul II.

Capacitatea de producție 
noului abataj este de cca. 
tone de cărbune pe r!,

In curînd, colectiv valoros al Teatrului 
Național din Cluj, în cadrul turneului pe care-1 
întreprinde prim țară, va poposi și-n mijlocul 
spectatorilor petroșăneni.

in sala Casei de cultură, solii artei dramatice 
din Cluj vor prezenta piesa dramaturgului fran
cez contemporan Jean Cocteau „Părinți teribili" 
(regia artistică Vlotor Tudor Popa, scenografia 
T. Th. Ciupe). Din distribuție (în ordinea indi
cată de autor), vor face parte: 
(Yvonne), Silvia Gherlan 
ther (Madeleine), George 
rasltn (Georges) și Barbu

Spectacolul va avea loc

Maria Ți pan 
(Leonie), Liliana Wel- 
Mitroi sau Dinu Ghe- 
Baranga (Michel), 
luni, 24 iunie, ora 20.

Un grup de 30 de elevi 
Liceului din Lupani au plecat 
ieri într-o excursie în m 
vul Retezat sub conduce 
tovarășei prof. Popa 
îndrumătoare U.T.C. 
vor vizita lacurile 
Tăul Negru, vîrfurile 
și Peleaga de unde vor pu
tea admira panorama între
gului masiv. Excursia este or
ganizată de către conducerea 
școlii în colaborare cu orga
nizația U.T.C.

iasi-
?rea 

Rozalia, 
Elevii 

Bucura, 
Retezai

R
ii

„CALE
pe noul

In curînd, primul tren va primi 
„cale liberă" pe noul traseu fero
viar Gura Văii — Orșova. Calea 
ferată, primul din lanțul de obiecti
ve impuse de construcția Sistemului 
hidroenergetic și de navigație, se 
Inaugurează ou șase luni mai devre
me decât se prevăzuse în planul 
vastelor construcții de la Porțile de 
Fier.

încerc o avanpremieră, parcur
gând aceste locuri de o neasemuită 
frumusețe. Dar frumusețea naturii 
a fost în mare măsură eclipsată de 
ingeniozitatea constructorilor, de 
măiestria, dîrzenia și curajul lori 
Montată peste văl, pe sub munți și 
coline, de-a lungul a 24 km, calea 
ferată străbate șapte tonele, nume
roase poduri, podețe și viaducte. De 
altfel, lucrările de artă însumează 
mai mult de o treime din traseu. 
Te previn, stimate cititor, că într-un 
viitor mai apropiat sau mai depăr-

drum de fier
tat, trecînd pe aici, vei încerca de 
la fereastra vagonului aceeași emo
ție în fața monumentalului 
feroviar. Numai că în ceasuri 
dive 
vor 
zări, 
fost 
oamenii la înălțimi amețitoare, 
versanti stîncoși, cu pante de 60— 
70 de grade, ca adevărati alpiniști, 
cum au traversat peste văi adinei, 
(gfă accese, oum au reușit con
structorii să supună natura pentru 
a asigura circulația normală a 27 
perechi de trenuri pe zi. Peste luni, 
peste ani, tu, călătorule, nu vei ști 
p.iolodată dim ce cărbune s-a născut 
sclipitorul diamant instalat aici, în 
munte.

traseu 
tar- 

de călătorie, cînd constructorii 
fi „ridicat ancora" spre noi 
vei înțelege mai greu cum au 

sfredeliți munții, oum au lucrat 
pe

Cîfâwa dintre cei 5000
La Valea Slătlnicului, a lost ridi-

cal un viaduct monumental. Aict 
l-am întîlnit pe maistrul Constantin 
Luță, șef de echipă al cărui nume 
se află înscris la Ioc de cinste pe 
listă. Din primele zile Constantin 
Luță și „oltenii" lui

'printre cei mai buni 
unitate. Au executat 
cele mai grele lucrări, 
pul prevăzut și la un 
calitativ.

Viaductul de la Valea Slătinicu- 
hii — cel mai înalt de pe întregul 
traseu — cu pilon.il săi, lati de pes
te 12 m, groși de 8 in și împlîntați 
la 12—14 m adînciine, gigantismul 
întregii lucrări constituie o carte 
de vizită mai mult decît prestigii-

s-au situat 
lucrători din 
unele dintre 
toate în tim-
înalt nivel

MARIN COANDA
corespondent „Agerpres"

(Continuate in pag a 2-a)
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STEAGUL ROȘU
MIERCURI 19 IUNIE ICG8

SECVENȚE CULTURAL
TOEZIA MINEI

anului școlar
COSTE*

SCRISORI BE U CITITOHI
Spre bucuria rațelor

voie ideea abordării formelor 
manieră născută în urma unui 
conformism. Lucrările lui SiL 
Costea nu atestă renunțare la

Pi- 
din 
din 
din

Valeriu și Dascălu Emilia 
a IX-a A, Ioniță Sorin 
a IX-a B, Furdui Mariana 
a IX-a G, Kalapacs Gheorghe

Cale liberă*

Cu. prilejul 
încheierii

In seara zilei de sîmbălă, 15 iunie, 
a avut loc în sala de dans a Casei 
de cultură din Petroșani o frumoasă 
reuniune tovărășească — 'Balul va
canței. Participanții la acest bal,, or
ganizat de Comitetul municipal al 
U.T.C., au fost elevii Liceului teore
tic. Liceului industrial. Școlii comer
ciale și Grupului școlar din Petro
șani. Invitația la dans a fost fă
cută de formația Cvintetul color.

A doua zi dimineața, în sala Tea
trului de stat, a avut loc — într-un 
cadru festiv — trecerea în revistă 
a succeselor obținute în anul care 
s-a încheiat 'de către elevii Liceului 
teoretic din Petroșani. După ce tov. 
profesor Muntearnu Ironim a prezen
tat succint activitatea laborioasă șl 
rezultatele obținute de elevii Liceu
lui teoretic, s-a trecut la solemnita
tea împărțirii premiilor. Au fost pre
miali elevii care au obținut rezul
tate bune la învățătură, la faza pe 
țară a olimpiadei de fizică și de 
chimie sau Ja faza republicană a 
concursului de arte plastice. Printre 
cei premiali se numără și elevii 
ticaș 
clasa 
clasa 
clasa
din clasa a IX-a D, lacob Eforia din 
clasa a X-a 
clasa a X-a 
din 
din 
din
Schelker Erik si 
clasa a Xl-a B. 
din clasa a Xl-a 
Silvester Sandor

In încheierea
brii cercului dramatic al liceului au 
prezentat cu mult succes piesa ,,Co- 
rigența la draqoste" de Dorel Do
rian.

Piesa regizată de Marcel Popa — 
actor la Teatrul de stat — a fost 
Interpretată în mod plăcut de ele
vii Petrescu Andreea, Sternberg 
Margareta, Dascălu Emilia. Busneag 
Richard și Gherlan George.

clasa a 
clasa a 
clasa a

La ciubial din Lupeni Espnizifia de artă 
plastică

pe noul 
drum de fier

fUtmare clin pag. 1)

oasă pentru maistru] 
Iui.

Mergînd pe firul 
■talice, am î'ntîlnit ■ 
structori ai șantierului 
șantier condus do ing. 
Safta, un 
pact ca și cel de la Valea Slătini- 
cului. Aproape toți lucrătorii de 
aici, originari din Moldova, au ve
nit la Porțile de Fier după ce au 
finalizat mari construcții la Bicaz și 
Ia Galați. Pe sectoarele lor ei an 
dat ,,cale liberă" circulației cu pes
te 200 de zile mal devreme. Despre 
lucrările de la halta Vîrciorova, o 
fostă carieră de piatră, irr.de tere
nul, foarte’ instabil, le-a dat mult 
de lucru, maistrul Cristian Nicules- 
cu, de 31 de ani constructor la ca
lea ferată, conducătorul obiectivului 
fost și el lucrător pe șantierele de 
la BumbesL-Livezeni și Salva-Vișeu, 
ne spunea : „Ritmul de lucru pe 
acest șantier a fost uluitor, cel mai 
ridicat la care am fost martor pînă 
acum". Pe lingă experiența dobîn- 
dltă de-a lungul anilor, la obține
rea unui asemenea ritm a contribuit 
procentul ridicat de mecanizare a 
lucrărilor, care în general a depășit 
90 la sută. Așa se explică de alt
fel faptul că față de Bumbești-Live- 
zeni, unde s-a lucrat aproape două 
decenii, atei, unde deși gradul de 
complexitate a lucrărilor a fost mai 
mare, pentru construcția căii ferate 
a fost necesar un timp de cinci ori 
mai redus.

Un popas la Orșova ne întregește 
imaginea despre Inventivitatea con
structorilor. Ingeniozitatea arhitec
tonică a clădirilor ce simbolizează 
scheletul unui vapor, materialele 
folosite la finisaje — plăci melami- 
nate, plăci de 
elvețian, sticlă 
jit în care s-a 
feroviară unul 
moașe edificii t

Lista lucrătorilor fruntași 
întreprinderea de construcții 
Ie de Fier", 
ni s-a vorbit cu o deosebită stimă, 
este cuprinzătoare. E și fire-- de
oarece aic.1 și-au dat mîna pape 
5 000 de oameni cu toții semeatarl 
ai istoriei marelui obiectiv.

noilor căi me- 
numeroși con» 

Vîrciorova, 
Constantin 

colectiv la fel de corn-
dintre om și natură. In lucrările 
lui Simion Costea gîndirea este e- 
levată la altitudinea la care omul, 
gîndltorul, rezolvă într-un mod rela
tiv simplu, problemele complicate 
ale vieții. Urmărind acest fir al gîn
dirii, este firesc ca autorul să se 
îndepărteze de forma clasică de re
prezentare a tematicii, negii jind cu 
bună 
într-o 
tacit 
mion 
formă, dimpotrivă. Proporțiile rafi
nate, interesante, dau noi dimen
siuni formei, contribuind mai preg
nant la conturarea ideii, care în lu
crările expuse cu ace§j prilej for
mează un capitol asupra căruia tre
buie reflectat în prima 
Cîntarea lui Costea nu se 
ză minerului, care a făcut 
tract pe viată cu ciocanul 
taj. Imp-Tumutînd culori 
din

Cu opt ani în urmă, rînduri mo
deste inserau într-o pagină cultu
rală reușita unei expoziții de artă 
plastică la Lupeni. Expoziția înmă- 
nunchea lucrări executate de tineri 
artiști plastici amatori la vîrstia 
pantalonilor scurți și pe marginea 
exponatelor autorul rîndurllor își 
exprima certitudinea că despre rea
lizatorii picturilor, gravurilor, dese
nelor expuse atunci, multe vădind 
reale talente din partea tinerilor 
plasticfeni, se va vorbi cu siguranță 
într-un viitor nu prea îndepărtat.

Iată că zilele trecute acel viitor 
anticipat de cronicar a devenit pre
zent, spre satisfacția iubitorilor fru
mosului din Lupeni. Pe lista autori
lor de atunci sub numele de Simion 
Costea am reținut un amănunt: d. 
IX-a. Azi absolventul Institutului 
„Ion Andreescu" din Cluj debutea
ză cu prima expoziție personală, o- 
magiu țesut din gîndire și culori 
pămîntului natal, oamenilor adîncu- 
rilor, ai căror mesaj l-a descoperit 
în familie și l-a purtat nealterat 
de-a lungul anilor de studiu. Nu 
este primul caz cînd talentul ger
minat în cadrul cercului de artă 
plastică din Lupeni a urcat trepte 
ale cunoașterii în domeniul artei 
plastice, dar este primul cînd artis
tul în devenire, după ce a deschis 
cîteva uși ale maeștrilor penelului, 
se întoarce printre a! săi pentru 
continuarea șl terminarea (poate) a 
unui lucru început cu ani în urmă.

Că Simion Costea are să ne co- 
munice încă multe, (bineînțeles în 
limbajul dificil al artei plastice), că 
mesajul muncii de miner l-a desco
perit chiar 
dează și îl 
talele clipe 
dește cliia 
curînd.

Lucrările 
muncii de
tr-o manieră moderrra 
nislă cum poate, sînt tentați unii 
să creadă), culorile rotunjind în 
mod fericit sfera încleștării titanice

Eleve de la. Liceul industrial Petroșani la practică în atelierul mecanic al minei Lonea.
instanță, 
adresea- 
un con- 
de aba- 

autentice 
atmosfera subteranului, el se 

aliază prin limbajul artei, fără să 
abstractizeze, la brigada acelora ca
re măsoară prezentul cu dimensiu
nile viitorului. Culorile, oarecum de 
aceeași nuanță din universul subte
ran, nu-1 împiedică să împrumute 
lucrărilor autenticitate și dinamism. 
Dinamismul omului al cărui contu
ruri se confundă în bezna subpămân
teană cu dimensiunile muntelui de 
cărbune în măruntaiele căruia, la 
lumina unui bec. caută și descoperă 
în fiecare zi viitorul. Undeva în ta
blourile „Minerii", „Pasărea furtu
nilor subpămîntene" și „Poezia mi
nei", se poate descoperi cu ușurin
ță un mesaj, care, transcris în vor
bire cotidiană, 
îtorul este al acelora care gîndesc.

Alături de lucrările executate cu 
un deosebit simt al răspunderii fa
ță de arta pe care o slujește auto
rul, lucrarea „Copacii umani" ni 
s-a părut mai puțin finisată și lip
sită de finalitate.

Exponatele în general reușesc să 
aducă în atmosfera sălii 
tie ceea ce și-a propus realizatorul 
lor, poezia minei. O poezie decla
mată de pe altitudini de unde iubi
torii frumosului întrezăresc cu ochii 
gîndirii, viitorul.

(Urmare din pag. 1)

Una dintre cișmelele aflate în str. 
Dacia, din Petroșani, și anume cea 
din apropierea atelierului de tapi
țerie al întreprinderii de industrie 
locală, este defectă de vreo 5—6 
luni. Curge apa zi și noapte (după 
calcule aproximative se pierd lunar 
120 mc apă) și se formează băltoa
ce. Ce bucuroase mai sînt rațele 
străzii pentru că au unde să-și facă 
baie zilnică.

Este adevărat că meșterii de la

întreprinderea noastră comunală oră
șenească s-au prezentat în cîteva 
rîndurl î® strada Dacia, reparînd 
cișmeaua cu pricina, dar se vede 
că reparațiile nu și-au atins scopul. 
De aceea, cred că a venit timpul 
ca
cișmea. Măcar că rațele se vor su
păra...

A, Dumbravă Doru din
B, Muram Ulpia-Janina

C. David Terezia
D, Ștefan Mircea 
A, Țețu Georgeta,. 
Roman Adri-an din 
Mlcn-Șerbu’ Șerban 
C, Mârton Irina și 

din clasa a Xl-a D. 
programului, mem-

X-a
X-a

Xl-a

GIREADĂ Mihai 
elev, Liceul Petroșani

ill

S

e!

g

Si

că îl ebse- pare să spună : vl-

sectorul I.C.O. să monteze altă

De mîine,

întovărășește în frămîn- 
ale creației, 
expoziția

Vasile STOINESCU
Petroșani

ne-o dove-
desebisă de Inovație nedorită

inspirate 
miner sînt

din poezia 
executate în- 

(și nu moder- 
I tentați 
rotunjind

de expozl-

IRjl

Tiberiu KARPATIAN

la cinema „Republica", Petroșani

Urmînd, probabil, pilda unui in
ventator englez, care a conceput un 
aparat capabil să imite ploaia, și 
a venit astfel în ajutorul acelora 
suferinzi de insomnie, Gherman Ion 
din Uricani (str. 7 Noiembrie nr. 4) 
e pe cale să adopte o inovație. Mai 
multe ore pe zi, tov. Gherman este 
prezent sub geamul locuințelor. Nu 
așa, de unul singur, cl împreună cu 
motoreta sa. Și plrîie la nesfîrșit

micuța motoretă, Iar omul o fi a- 
vînd Impresia că face locatarilor o 
plăcere. Nu știu dacă scopul pro
pus este atins dat poți vedea a- 
tunci Ia geamuri oameni gesticulînd, - 
uși șl ferestre trîntite, perdele trase 
cu violență. înclin spre concluzia 
că e vorba de o inovație nedorită...

Eugen MI CU
Uricani

în loc printre, mănunchiu, 
de iarbă își scot capul spre 
lumină mici pui de brad, 
puși acolo de mîini harnice, 
dar de aur...

Germeni de frumusețe 
care aduc laude g rspodarf- 
'or orașului. Dar și speran
țe, căci mai sînt multe de 
făcut. Ceva mal sus, la ca
pătul șirului de blocuri, o 
casă veche e înconjurată 
cu un gard pricăjit care 
strică aspectul. Gardul în
conjoară casa individuală a 
unui cetățean, dar nu tre
buie să uităm că sîntem în 
oraș și ținuta se impune. 
Fac notă discordantă cu pe
isajul 
ficiile 
garaje 
aspect
zate. Desigur acestea 

postesc marca pasiune 
nor îndrăgostiți 
dar și noi vrem să devenim
îndrăgostiți ai orașului nos
tru, pe care-1 dorim frumos 
pînă-n cel mai mic amănunt

Inaintînd spre clădirea n- 
stitutului slrada face a tur 
nură grațioasă printre sal ■!- 
mi, sălcii, pletoase șl brazi. 
Natura e darnică, vegetația 
inundă. Sînt lotuși unele 
locuri, unde roca rămîne dez
golită, nudă. Și așteaptă mîna 
omului, a tineretului institu
tului spre a 
tr-un covor 
pe alocuri 
ale 
mai 
frînt

Acum 
lui .1 
Este 
zatia 
sească timp și posibilități 
a întreprinde 
înfrumusețarea 
a desăvîrși ceea

acum.

ceramică, mozaic 
etc — modul îngri- 
lucrat, fac din qara 
dintre cele mai fru- 
ale orașului Orșova, 

de la 
, Porți- 

despre care peste tot 
o deosebită

E și fire- 
și-au dat mîna m

și: 
siii 
sa ®®®®®®‘®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®m

SERVUS. VER* !
Producție a studiourilor ma- 

/hiare, filmul „Servus Vera I" 
prilejuiește spectatorilor o . 
plăcută reinlîlnire eu cîtiva 
dintre cei mai aprecia/i ac
tori ai ecranului maghiar: 
Maria Nemenyi și Tamiis Ra- 
Ilnl.

Lipsit de ceea ce se înțele
ge în mod obișnuit prin „ac- 
liune", Ulmul este de fapt 
înlănțuire de instantanee ale 
realității vieții contemporane, 
văzute prin ochii eroinei prin
cipale, Vera, elevă de liceu. 
S-ar putea crede că filonul 
principal' al povestirii este 
prima draqoste a Verei. Dar, 
accentul 'cade pe situațiile de 
viată, pe destinul unor oa
meni pe care eroina îi înlîl- 
nește în această primă vacan
ță ncteeculă în nfrirn mrcrlui

orotector al familiei. Intîmplări 
neobișnuite o determină să ia 
atitudine tată de problemele 
de viată ale unor necunoscut!.

După o vizită de 24 de ore 
la echipa de filmare unde 
crează Gyurka, tinărul pe 
re îl iubește, în loc de a 
întoarce în tabără, Vera 
duce să-și caute părinții
fratele într-o liniștită stațiune 
balneară. Este ultima tentatie 
de a se refugia în copilărie, 
căutînd proiecția părintească 
fa/ă de problemele complicate 
ale vieții. Dar ea știe că va 
trebui să-și limpezească gîn- 
durile, sentimentele și că de 
acum
singură întrebărilor pe care i 
1' pune viafa, să răspundă 
perftru laptele ei și alo illora.

In
ca
se 
se
Șl

va trebui să răspundă

is

::i:

i:s

O secvența din filmul ,,Servus, Vera !

PARCUL DENDROLOGIC DIN SIMERIA
monument al naturii și important 
punct de atracție pentru turiști

răspîntia unor importante 
circulație, parcul dendro- 
Simeria constituie un o-

de vl- 
colec- 

nu- 
mai 
din

se
Și

Situat la 
artere de 
logic din 
biectiv turistic de larg Interes pu
blic. Pe aleile umbrite de arborii 
conifer),. printre poienile împînzite 
din loc în loc cu flori și trandafiri, 
se perindă zilnic zeci și sute 
zitatori. Ei vin aid atrași de 
ția prețioasă a parcului, care 
mără printre cele mai vechi
frumoase monumente ale naturii 
țară.

Creat 
de ani, 
nord a ......  .. , ..
rîului Mifreș, se întinde pe aproape 
75 ha. In 
el a fost 
îmbogățit, 
rietăti de 
cut de mai bine de două ori. Valoa
rea deosebită a parcului constă în
deosebi în colecția sa ce întrunește 
arboret din aproape toate continen
tele. Se găsesc aici arbori rari, unii 
dintre ei unici în țară, în special 
din flora Extremului Orient, a Ame- 
ricii de Nord etc. Alternanța arbo
rilor de rășinoase cu cei de Magno
lia. a palmierilor si eucalipților, cu 
plantațiile de bambus, dau parcului 
un pitoresc neobișnuit mărindu-i a- 
tracția.

în urmă cu mal bine de 
parcul, situat în partea 
orașului Simeria pe terasa

250
de

anii construcției socialisle 
încontinuu reamenajat șl 
Numărul de specii și va- 
arborl si arbuști a cres-

nu 
re- 
un

Parcul dendrologic din Simeria 
este numai un minunat loc de 
creiere, ci și un laborator viu, 
rodnic teren pentru cercetări știin
țifice. Aici se face aclimatizarea și 
înmulțirea arborilor exotici valoroși. 
Activitatea științifică este desfășu
rată de specialiștii stațiunii expe
rimentale de cercetări forestiere a- 
flată în Incinta parcului. Numeroși 
pomi ornamențali, crescuți și acli
matizați de specialiștii stațiunii în 
sere și pepiniere au fost trimiși în 
grădini și parcuri din București, 
Cluj, Hunedoar.a, în centrele minie
re din Valea Jiului și munții Apu
seni și în alte orașe din tară. Con
comitent cu crearea unor compozi
ții peisajiste care să atragă șl să In
cinte privirea, cercetătorii stațiunii 
asigură însușirea și înmulțirea unor 
specii de rășinoase de interes fores
tier, repede crescătoare și cu mare 
valoare economică. Cu astfel de ma
terial săditor, obținut prin altoire 
în sere și pepiniere, s-au înființai 
la mai multe ocoale silvice plantații 
de livezi forestiere pentru arbori 
semlnceri selecționați. Cercetătorii 
stațiunii întrețin legături și fac 
schimburi de semințe cu parcuri și 
grădini botanice din peste 20 de 
tari, fapt care contribuie la îmbo-

dată în exploatare o seră turn 
constituie un frumos monti- 
arhitectural, prevăzut cu o 

vegetativă în care se fac cer- 
experimentale, altoiri. înmnl-

gătirea colecției de arbori și arbuști. 
Numai în ultima vreme familia ar
borilor parcului a fost completată 
cu peste 50 de specii.

Peisajul natural a fost îmbogățit 
și cu construcții adecvate acestui 
sector de activitate. A fost construi
tă și 
care 
mont 
casă 
cetă-ri
țiri de arbori și plante, diverse ob
servații. Ea servește la adăpoși.lrea 
palmierilor și eucalipților țineri și 
a altor plante care nu pot suporta 
climatul de iarnă de la m!

Frumusețea acestui minunat pei
saj natural este -completată de un 
interesant colt zoologic cu diferite 
animale sosite parcă din împărăția 
pădurilor: urși, vulpi argintii, lupi, 
fazani, păuni și bibilici. La acestea 
se mai adaugă clima și aerul ră
coros plăcut creat de apele rîurilor 
Mureș și Strei din apr -piere. PaT- 
cul 
tu.it

dendrologic din Simeria consti- 
u,n important punct de atracție 
numai pentru turiștii di'n țară 
și pentru numeroși oameni de

nu
dar
știință străini.

A; ZAHARIE

Inicrviu cu tovarășul Blăjan Leo
nid, președintele Uniunii județene 
a cooperativelor meșteșugărești.

In etapa actuală cerințele vieții 
impun c-a și cooperația meșteșugă
rească să-și sporească contribuția 
la efortul general de dezvoltare a 
economiei naționale îndeosebi pe 
seama creșterii producției bunurilor 
de consum și diversificării activită
ții de deservire a populației. Cît 
privește activitatea unităților din 
Valea Jiului trebuie spus că și pînă 
acum s-au obținut rezultate bune. 
Astfel, în prezent, la Petroșani, Lu- 
peni, Vulcan, Petrila și în celelalte 
localități își desfășoară activitatea 
118 unități cu profil de croitorie, 
oizmărie, ceasornicărie, bijuterie, 
reparații radio și televizoare, pres
tări în construcții etc. In ultima vre
me, pe baza unui studiu mai atent 
asupra cerințelor populației, . s-au 
luat măsuri pentru înființarea de noi 
unități din care unele cu producție

de serie. De asemenea, și în locali
tățile periferice ale Văii Jiului ca 
de exemplu la Uricani, Anlnoasa și 
Lonea, cooperația meșteșugărească 
a deschis mai multe puncte fixe de 
deservire pentru întreținerea buriti- 
rilor de uz casnic cu folosință în
delungată.

Trebuie spus că pentru acest an 
și în perspectivă există un amplu 
plan de extindere a rețelei coope
rației meșteșugărești din localitățile 
Văii Jiului. Astfel, dezvoltarea uni
tăților existente prin lărgirea sferei 
lor de activitate se va face 
mitent cu înființarea altor 
noi. Cînd spun noi, am în 
faptul că prin aceste unități 
presta - asemenea servicii

necesar să se introducă în dome
niul prestațiilor servicii ca vopsitul 
mobilei, instalații electrice, legăto- 
rie, extinderea tricotului, tăiatul 
lemnelor, metrologie etc. La Lupeni 
este prevăzută și deschiderea unui 
chioșc pentru desfacerea produselor 
proprii. In ultima vreme s-au luat 
măsuri și în vederea introducerii 
unui nou gen de prestații către 
populație. Este vorba de „deservi
rea la domiciliu" care se referă, cu 
precădere, 
misioane, 
obiecte.

Desigur 
numărului 
rezolva în
tațiilor către populație, 
constă în aceea că, paralel cu ac
țiunea de extindere a rețelei unită
ților cooperației meșteșugărești din 
Valea Jiului, să aibă loc și o îmbu
nătățire continuă a modului de de
servire. Se Impune, de pildă, mai

co-
revînzăil de

la îngrijirea copiilor, 
vînzări și

conco- 
unități 
vedere 
se vor

care nu 
au existat pînă în prezent. Conduce
rile celor două cooperative „Jiul" 
din Petroșani și „Deservirea" din 
Lupeni au făcut un studiu amănun
țit asupra cerințelor populației șl 
astfel s-a ajuns la concluzia că este

că numai 
de untlățl 
întregime problema pres-

Esențialul

prin mărirea 
nu se poate

multă preocupare pentru realizarea 
unor produse de mică serie, variate 
și ou caracteristici superioare, în 
măsură să satisfacă gusturile tot 
mai exigente ale minerilor din acest, 
principal bazin carbonifer al țării. 
De asemenea, un sector căruia în 
Valea Jiului trebuie să i se acorde 
toată atenția îl constituie prestările 
în construcții, întreținerea și repa
rarea fondului de locuințe folosit 
de populație. Fără îndoială că bo- 
tărîtor pentru calitatea produselor 
celor 118 unități ale cooperației 
meșteșugărești din Valea Jiului este 
și nivelul de pregătire al cadrelor 
care să se poată ocupa de organi
zarea mai temeinică a procesului 
de producție. In prezent mai sînt 
cazuri la Petroșani, Lupeni, Vulcan, 
Pc-trila, cînd unele unități ale coope
rației meșteșugărești 
mulțumirea justificată 
Aceasta îndeosebi pe 
calități a lucrărilor și

provoacă ne- 
a populației, 
seama slabei 
serviciilor e-

fectuale, tergiversării unor comenzi, 
comportării neeorespuozătoare față 
de cetățeni și altele. Cerințele ac
tuale fac necesar ca și cetățenii 
Văii Jiului, care se adresează uni
tăților noastre prestatoare, de servi
cii, să găsească aici un climat ca
racteristic prin solicitudine și aten
ție, execuție ireproșabilă, respecta
rea cu strictețe a termenelor stabi
lite cu clientul și organizarea func
ționării unităților la ore adecvate 
timpului liber al cetățeanului. De 
altfel noua lege cu privire la or
ganizarea cooperației meșteșugărești 
are menirea de a crea cadrul nece
sar pentru valorificarea în mai ma
re măsură a ințiativei, priceperii și 
talentului celor care lucrează în a- 
cest sector ai vieții noastre econo
mice. Rămîne ca aceste prevederi 
.să prindă cît mai repede viață și în 
unitățile meșteșugărești din Valea 
Jiului.

I. SIM1ONESCU

construcția noii căi ferate 
omului și-a găsit 

Amintim 
aspectelor. La Orșova 
stație cu o producție

lu
pe 

din

La
vcntlvitatea 
deplin locul.
multitudinea

o
600 mc piatră concasatS 

de sortare, concepute șl 
cu forte proprii. Soluția 

inițiale pen
care susțin

In- 
co- 
au 
cu

acțiuni pentru 
străzii, spre 
ce s-a făcut

cîtevn

F

I

a
Bunei

C R

LUNÂ, LUNĂ I Pololește-ți „admiratorii'

„ Admir

înconjurător, cu edi- 
învecinate cele cîteva 
de peste drum, cu 
de pivnițe iinprovl- 

adă- 
a u- 

ai volanului,

specialiști, care 
cofraj cățărător, 
s-au realizat iinpor- 
de timp si material

în alte n | s-a
tunetelor

tineretului 
se împ 

unic, lv 
rămășițe c 

construcțiilor c 
sînt locuri care p 
uri de zone verzi 

coridoarele Institutu- 
trăiesc febra examenelor, 

totuși posibil ca organi- 
i U.T.C. de aici să gă'

am văzut 
zilnică do 
șf o alta 
executate
cuprinsă în proiectele 
tru realizarea pilonilor 
viaductele a fost schimbată de 
ginerul Mihai Dobrovolschi. în 
laborare cu alti 
confecționat rin 
ajutorul căruia 
tante economii 
lemnos.

La Vodița și
renunțat la construirea 
prevăzute în proiecte, adoptîndu-se 
soluții speciale, care au duși Ia 
creșterea ritmului de lucru. Unele 
tunete au fost străpunse șl finisate 
după metode originale, adoptate de 
specialiștii 
completate 
mătate de 
strucție a

Inventivitatea 
preocuparea sa pentru 
eficienței muncii.
curînd, primul tren va primi 

„cale liberă" ne noul traseu fero
viar Gura Văii — Orșova. Cîfi din
tre călători vor în'-’ luptă
apTloă a dat aici on natura,
pentru ca vagoanele comode să tra
verseze ca veritabile jucării impre
sionantele viaducte...

de aici. Toate acestea, 
de scurtarea cu o Ju

an a termenului de con- 
căii ferate, vorbesc des- 

colectivului, des
crește-

Blonda Pheobe, luminoasa Selene, a fost cîn- 
tală de poeți, studiată de astronomi, admirată 
de îndrăgostiți... Și, pentru că iubirea este 
traistă, tinerii îndrăgostiți din noul cartier 
blocuri „Coroeșt'i" din Vulcan, nu suportă, 
nopțile senine, o altă lumină decît cea a lunii i 
cum văd un felinar, iau piatra și... harști ! îl 
ard una de-f sting luminarea (ca celui din fo
tografie). Ce plăcut este, în serile de vară, sub 
lumina (mimai a ?) lunii (!) să șoptești cuvinte 
de iubire...

...Competiția dintre lună și... I.J.E.H., care tre
buie să pună becuri la loc, continuă atît la Vul
can cît și în cartierul „8 Martie" — Petrila, 
cartierul „Carpați" Petroșani, și în alte cartiere. 
Se gîndesc oare îndrăgostiți) de lună cine, din 
ce buzunare, plătește în definitiv oalele... (lăm
pile) sparte?

irr.de
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Prcflarca
©Mcctifcior
industriile
la termenele
planificate î

Ijinvue din pag. 1)

Mare dever in magazinul de articole de țesăluri și tricotaje din
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12 00
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TELE VIZIUNE
MIERCURI 19 IUNIE

J "S RĂSPUND UNITĂȚILE VIZATE
Terenul a fost nivelat

Șantierul Valea Jiului superior din Lupeni, a- 
parținînd I.L.H.S. ne comunică, în urma publică
rii notei „Apel către Șantierul I.L.H.S. " (nr. 
5'764): „S-au luat măsuri de nivelare a terenu
lui aflat în fața blocurilor D9 și A3 din orașul 
Lupc-ni. In prezent terenul este nivelat".

responsabila pieții pentru a îndruma și controla 
pe producătorii care vînd fructe, pentru a fo
losi în acest scop numai hîrtie curată. Preturile 
nu se mai afișează pentru că s-a primit în a- 
cest scop dispoziție de la administrația piețelor. 
Organele administrației locale sînt preocupate 
de repararea pielii".

Se lucrează încet" De ce ?
luni din acest an, asemenea pierderi 
s-au cifrat la circa 11 milioane lei 
pentru care s-au plătit circa 400 000 
le: dobînzi penalizatoare? Iată cum 
neritmicitatea producției, neexecu- 
tarea în termen a obiectivului, duce 
la nedecontarea pe plan financiar, 
la acumularea de materiale în stoc 
nepuse în manoperă (materiale su- 
pranormative) care se transformă în 
credite restante și, deci, în dobînzi 
penalizatoare ce grevează activita
tea economică șantierului !

In pragul încheierii seincstrukf 
!, conducerea T.C.M.M a afirmat 
că pe acest semestru planul fizic 
de predări va fi realizat 'nlegral ! 
Trecerea lunii iunie va aduce răs
puns definitiv și la această promisiu
ne de schimbare în bine a „obi
ceiurilor" practicate pe șantierele 
T.C.M.M. la predarea obiectivelor. 
Este necesar însă, ca de pe acum 
să se privească scrutător perspecti
vele semestrului II care — în lum!- 
na situației concrete de pe șanl'e- 
re — nn se prezintă liniștitoare și 
să se acționeze cu hotărîre în d!- 
rețliik? necesare.

Predarea obiectivelor industriale 
5a termenele planificate constituie 
'un imperativ strigenl al economiei 
nraslre și el trebuie tradus în viață 
si pe șantierele T.C.M.M. din 
Jiului

Ciment 
descărcat 
pneymafîc

Valea

La bateriile de silozuri pentru ci
ment, din tranzitele de la Livezen! 
și Vulcan, au fost terminate amena
jările în vederea transportării și 
descărcării pneumatice a cimentului 
vrac. După ce este transportat în au
tocisterne pînă la șantier, cimentul 
se deseară pneumatic în silozurile 
do la punctele de lucru. Se evită 
astfel pierderile de ciment rezulta
te din manipularea deschisă a aces
tuia, iar cile 4 muncitor: de la fie
care șantier — plasați pînă acum la 
încărcarea și descărcarea cimentului- 

nu fost repartizați în activilăti 
«l.rocl productive.

In prezent se execută amenajări 
în vederea descărcării pneumatice a 
e-imenlulul și pe șantierul de con
strucții din Lupeni.

noul complex comercial Petala.

La articolul „Cu ce baze materiale se vor îm
bogăți posibilitățile de agrement" (nr. 5 787) ne 
răspunde Consiliul popular al orașului Vulcan: 
„Se lucrează în continuare 
nului. Lucrarea nu este 
just ca se lucrează încet, 
ștrandul din Valea Morii, 
mentațiile și se așteaptă
necesare. Considerăm bonă sugestia privind a- 
menajarea unui parc la pădurea din apropierea 
Cocoșvarului; în acest scop se întocmește In 
prezent un studiu".

la amenajarea stadio- 
abandonată dar este
In ceea ce privește 
s-au întocmit docu- 

aprobarea fondurilor

„Cele relatate în ziar sînt juste. Delegații 
l.L.L. s-au deplasat la fata locului și au consta
tat că întreaga coloană de la etajul III al blo
cului El, din str. Victoriei, este înfundată dato
rită neglijentei unor locatari. Sectorul 
Vulcan a primit sarcina ca pînă la 
remedieze defecțiunea" ne răspunde 
l.L.L. Petroșani după publicarea 
„Așteptați „furtuna"?" (nr. 5 787).

l.L.L.
22 Iunie să 
conducerea 
însemnării

Curs de limba franceză — lecțiile 11 și 12.
Curs de limba rusă — lecțiile 11 și 12.
Tv pentru specialiștii din industrie. Automatizări în 
industria chimică.
Includerea emisiunii de dimineață.
Curs de limba germană — lecția a 18-a.
Fotbal — Rapid — Lokomotiv Sofia. Finala Campiona
tului internațional feroviar.
Telejurnalul de seară.
Buletinul meteorologic.
Muzică populară românească cu Elisabeta Tlcuță, Ma
ria Butaciu Dragii și Nicolae Florian.
Translocator.
Studioul lînărului interpret. Formația „Coral". 
Avanpremiera.
Telecinematdca. Nicolae Cerkasov și filmul său „A- 
lexandr Nevski".

23,15 Telejurnalul de noapte.

N O T A
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Cine plătește paguba ?
a lunii mai. La serviciul 

al C.C.V.J. sună telefonul;
preparației Petrila,' a-

1968. Schimbul I. Minerii 
raportează depășirea pla- 
luna trecută cu 700 tone, 
era „evenimentul" nedorit

FOST OPRI-
40 m banda

Era în jutul orei 18. Schimbul fi. 
Ultima zi 
producție 
dispecerul 
nunță :

„BANDA PETRILA A 
TĂI". Pe o lungime de 
<i fosl acoperită de piatră. Piatră, in 
loc de cărbune 1

Intr-adevăr, activitatea de recep
ție a cărbunelui de la mina Petrila 
a stagnat 30 minute, timp în care 
se puteau primi 120—160
cu cărbune, bun, curat. Dar, 
cest timp nu s-a recepționat 
Piatra a fost 
și încărcată 
concasală la 
mic nu se 
crează...

1 iunie
petrileni 
nului pe 
Dacă nu
din schimbul 11 al zilei anterioare 
(31 mai orele 18), depășirea era 
poale de 820 sau 860 tone. Iar la 
capitolul calitate, depășirea 
bună. Dar în cazul relatat

■ suporta penalizarea ?
Minerul din abataj a dat

cura-t sau aproape curat. Ce ne fa
cem însă cu piatra de pe bandă, 
pentru curățirea căreia s-a cheltuit 
muncă în plus? Cum a ajuns ea în 
circuitul cărbunelui și cine plătește 
pagubele ?

era mai 
cine va

carbune

descărcată de pe 
din nou pentru

Rezultate 
bune la I.I.L 
Petroșani

Harnicul colectiv de muncă 
al întreprinderii de Industrie 
locală Petroșani este . preocu
pat să producă sortimente so
licitate de oamenii muncii, pu- 
nînd totodată accent pe îm
bunătățirea calității produselor. 
Pe primele 5 luni ce s-au scurs 
din acest an, planul producției 
globale a 
porție de 
producției 
de 109,21 
ta'lea muncii a sporit cu 10 Ia 
sută tată de cea planificată.

In acest răstimp au fost li
vrate unităților comerciale din 
Valea Jiului un număr de 115 
garnituri camere combinate tip 
„Paring", 207 bucăți canapele 
tip , Diham", 153 dormeze du
ble, 68 dormeze simple și 73 
somiere.

De asemenea, au mai fost 
livrate 10 480 kg vată indus
trială, 12 500 mp binale 
cum și alte produse.

Un aport substantial la 
nerea acestor realizări 
adus brigăzile și echipele 
duse de Burclu Constantin, 
secția tîmplărie Livezeni, Eva 
Petru și Biro Alexandru (în fo
tografia de mai jos) din 
secția tîmplărie Petroșani.

Merită relevată și contribu
ția lucrătorilor Popa Iustin, 
Olteanu Gheorghe, Hancaș Ni
colae, Vidican Pavel, Hattos 
Marla, Santos Ștefan, Bîrlida 
Petru, toii oaniftW. nădejde 
ai întreprinderii.

fost realizat în pro- 
106,90 la sută, a) 
marfă în proporție 
la sută. Productivi-

pre-

ob ti-
1-au
con-

Piața va fi reparată
In urma apariției notei „Văzute în piața Vul

canului" (nr. 5 787), Consiliul popular al orașu
lui Vulcan ne răspunde: „S-a luat legătura cu

5? Mecanicul a fost schimbat"
Ziarul nostru a publicat notele „Zi de repaus 

la ascensoare?" (nr. 5 773) și „Cine blochează 
liftul ?" (nr. 5 782). Iată si răspunsul conduce
rii l.L.L. Petroșani : „Sesizările sînt juste. Meca
nicul Oacă I. a fost schimbat din funcție. S-au 
luai măsuri ca și schimbul II să fie asigurat cu 
electricieni pentru intervenție, măsură care va 
fi aplicată în toate localitățile municipiului".

SPORT
HANDBAL

Echipele Șc. sp. Petroșani 
în campionatul școlilor sportive

hand-
Școlii 

de

Azi dimineață, echipele de 
bal feminin și masculin ale 
sportive din Petroșani, însoțite 
antrenorul lor, prol. Eugen Bartha,
au' plecat la Cluj. In orașul de pe 
Someș, handbaliștii petroșăneni vor 
întîlni, în două meciuri amicale, e- 
chipele similare ale Școlii sportive 
din localitate. Aceste două partide, 
cu caracter de pregătire, vor con
stitui ultimele verificări ale echipe-

lor noastre, cate vor participa, săp- 
tămîna viitoare, la faza pe zonă a 
campionatului școlilor sportive. în
trecerile fazei zonale vor avea loc 
între 28 și 30 iunie la Arad (fete) 
și București (băieți). Câștigătoarele 
celor șase serii (participă un număr 
de 25 echipe din tot atîlea școli 
sportive) se vor întîlni între 11 
15 iulie la Rîmnicu Vîlcea.

A

In turismul alpin 
și peripețiile au farmec

și

Iii

©

e

e
la o vîrstă destul de îna- 
Turismul alpin însă mă a-

Radio
JOI 20 IUNIE

PROGRAMUL I:

11,00 Buletin de știri; 
Ora specialistului : Ști- 

conducerii întreprinderii; 
Arii din opere; 11,45 Sfa- 

Locul activită- 
de 

12 00 Muzică ușoară;

5,00 Buletin de știri; 5,05— 
6,00 Program muzical de diml" 
neață; 6,00—8,25 Muzică și ac
tualități; 8,25 Moment poetic;
8.30 La microfon, melodia pre
ferată; 9,00 Bulelin de știrij 
9,05 La microfon, melodia pre
ferată; 9,30 Teatru scurt; 10,01 
Cîntece și prelucrări de Gheor- 
gbe Bazavan; 10,10 Selccliuni 
din operete; 10,30 Muzică popu
lară;
11,05 
inia
11,25
tul medicului :
ții în timpul concediului 
odihnă;
12.30 Inlîlnhecu melodia popu
lară și interpretul prdferat; 
13,00 Radiojurnal. Sport; 13,20 
Soliști și orchestre de muzică 
ușoară; 14.00 Cîntăreti ai pla
iurilor noastre; 14,15 Tot îna
inte; 14,35 Radio-publicitate; 
14.50 Muzică ușoară; 15,00 Bu
letin de știri; 15,25 Soliști a! 
Teatrului muzical din Brașov; 
15,36 Muzică ușoară de Sile 
Dinicu și Aurel Giroveanu; 
16 00 Radiojurnal. Sport; \ 16,20 
Melodii populare; 16,30 Cores
pondentă specială ; Printre ur
mașii lui Gheorghe Lazăr; 16,45 
Luminile rampei; 17,15 Antena

Sînt 
intată. 
trage ca-n tinerețe. Cu rucsacul in 
spate, încărcat cu cele necesare pen
tru o drumeție montană de 3—4 zile, 
am plecat, acum o lună, spre Cheile 
Jiețului. Itinerar : serpentina Coas
tei, Șaua Ghereșului, Mîndra, Cîrja, 
Paring și înapoi. Deși, la plecare, 
timpul era frumos, pe Ia ora 15, 
cînd am început urcușul pe serpen
tină, a început să plouă. Ajuns sus, 
o urmă de urs mi-a amintit că nu 
sînt singur. Și că Moș Martin e pe 
aproape 1 Poate că din cauza ploii, 
care cădea întruna, nu m-a în.tîm- 
pina-t așa cum se cade să-și întîm- 
pine musafirii 1 Pe la ora 18, am 
ajuns la o stînă. Am mîncat două 
ouă cu o franzeluță. Apoi am ron
țăit citeva bomboane de mentă. Să 
nu mă simt singur, am dat drumul 
ia tranzistor. Din două scaune lungi, 
pe care le-am apropiat, am impro
vizat un pat lî.ngă vaitră, peste care 
am așternut cîteva crengi de cetină. 
Cu tranzistorul la cap, am încercat 
să adorm. Prin găurile din acoperiș, 
picături de ploaie însă îmi stro
peau fața. Vîntul și ploaia au con
tinuat toată noaptea. Dimineața, la 
ora 5, m-am sculat. După o masă 
fugară, la ora 5,30 am plecat din 
nou la drum. Deși ploaia continua 
să cadă, m-am hotărît s-o i®u costiș

Sporește gamaf

de sticlăproduselor

Șt. KONYISKA 
tehnician — C.C.V.J.

publică, piiese de 
locuințe. Toate a- 

puse la dispoziția 
constructorilor. Pa-

în cadrul Fabricii de gea
la Scăenî au fost realizate 

de produse noi, între care 
sticlă din geam securizat.

vagonete 
în a- 
nimic. 
bandă 

a fi
moara do rambleu. Ni- 

pi-erde, totul se prelu-

loan CHTRAȘ

Reclama fi realitatea

negru 
găsit

Hîrlie extia, tipar bun, bo- 
culori etc.
probabil min'd luminate ca
ca pot să înlăture racilele

sînt de fapt gră- 
Pe undeva s-ar 

ciorbă de văcuță... 
e

se

La pomul lăudat...

INSTITUTUL
DE MINE

PETROȘANI
angajează
UN REVIZOR CONTA

BIL PRINCIPAL CU ÎNDE
PLINIRE \ CONDIȚIILOR 1 
GATE

Alte inloimații se primesc 
zilnic la serviciul personal al 
Institutului din sir. Institutu
lui nr. 20.

Pe baza studiilor și proiectelor e- 
laborate 
muri de 
o seric 
uși din
Ele oferă o notă de e’eganță clădi
rilor în care sînt montate : institu
ții de cultură, edificii publice, ma
gazine, locuințe. Totodată au lost 
realizate prototipuri pentru mobilier 
din sticlă, birouri, rafturi, tonete, 
măsuțe pentru unități comerciale și

de alimentație 
mobilier pentru 
cestea au fost 
proiectantelor ■ și
lirica produce, de asemenea, elemen
te ornamentale din sticlă în peste 
20 de modele — pereți despărțitori 
și ecrane, parapete pentru balcoane, 
pardoseli di.n plăci de geam securi
zat, simplu sau ornamental, fabri
cate în diferite culori.

(Agcrpres)

nutrind în același timp sincere gîn- 
duri de regret față de unele critici 
ce le-am adus mai înainte alimen
tației publice. Iată însă rezultatele:

3 iunie 1968 ora 14,30, la restau
rantul „Transilvania" din Petrila. 
Oră cînd în mod obișnuit se ser
vește masa do prinz. Localul pe ca
re reclama T.A.P.L. îl recomandă ca 
fiind cu tradiție ardelenească, este 
gol. Sînt doar 7 clienti. Aflăm cu 
oarecare mirare că singurele prepa
rate „ardelenești" 
larele si mititeii, 
mai afla si ceva 
ardelenoa-că, dar 
alte preapratc nu
nu se vînd ! Parcă 
credem și intrăm în 
rătenic lună ! 
nă.i Oalele și 
în jos ocntrii 
personalul stă

Deci inițiativa la 
delonesti" s-a dovedit a fi mai mult 
o invitație la „povesti ardelenești" !

in aceeași 
restaurantul 
local — 6 
do bucate și
tele delicioase cu snecifițc local" ce 
ne sînt recomandate sînt snecifice 
în... toată tara! Pentru 
de porc, de perișoare, 
tavă 
cal.

La 
iunie,
In loc de'orchestră, 
dorogit ..Renumitele 
grătar" sînt aici cam 30 bucăți 
carne pentru grătar și vreo 20
mititei. Sărăcia ni se explică prin 
aceea că rrmldeful-bufet fiind defect, 
nu exiști1 condiții corespunzătoare 
pentru păstrare.

Bine, veți zice dumneavoastră, dar 
probabil sînt vinuri de calitate. Gîn- 
duri naive și vise deșarte!

Toate „vinurile alese" și „bogatul 
sortiment de vinuri din Iași" sînt 
pluraluri ale unui produs de cali
tate puțin dubioasă care este: vi
nul casei I Restul sînt obișnuitele 
vinuri de la Vinalcool cu a căror 
calitate ne-am obișnuit de mult, 
încercat să găsim un vin 
măcar roșu. Vikingii au 
ușor clopotul de aur I •

Cu această orazie am

CALENDARUL ZILEI
MIERCURI 39 IUNIE

1848 — Apare la București în timpul revoluției (1848) 
ziarul „Poporul

1899 — S-a
1900 — S-a

lui Executiv al
Naționale, Erou

1913 — S-a născut Leontin Sălăjan, militant al .mișcării 
muncitorești din România.

1961 — Proclamarea independenței Kuweitului. Sărbă
toarea națională.

suveran" sub redacția lui D. Bolintineanu. 
născut scriitorul George sCălinescu.
născut Ștefan Voitec, membru al Comitctu- 
C.C. al P.C.R., președintele Marii Adunări 

al Muncii Socialiste.

prin grohotiș, pe un tingiri de 40-45° 
înclinație de la nord spre sud, unde 
trebuia să dau de Șaua Ghereșului, 
de unde începea marcajul. La ora 
8 am ajuns în Șaua Ghereșului.

Aici am reușit, pentru cîteva cli
pe, să văd lacul Ghereșu, în care 
mai era încă gheață și zăpadă. Apoi 
ceața l-a acoperit. Eram bucuros că 
am ajuns cu bine la marcaj. Am a- 
taca.t cu curaj vîrfurile spre Ghereș, 
pierdute în ceată. Rucsacul și hai
nele își dublaseră greutatea. Apa 
îmi pătrunsese pînă la piele. Dar 
lată-mă pe platou. O masă de stînci, 
iar la. stînga lor marcajul acoperit 
de o altă masă, de zăpadă. Am por
nit costiș spre vest. După vreo 200 
de metri am reușit să traversez ză
pada, la marginea căreia, deși am 
explorat grohotișul, n-am găsit mar
cajul. M-am întors dezamăgit și o- 
bosit din cauza traversării zăpezii. 
Ca să-m.l refac forțele trebuia să 
mănînc. Dar nu era posibil din cau
za ploii și a vîntului reCe. ,Mă con
sideram prizonier înlr-o capcană u- 
riașă întinsă de natură, 
că nici întoarcerea 
putea fi posibilă.

A rămîne pe loc 
las birui!. Mi-am 
hainei. l<am lipit 
Mi-am strîns gluga 
jurul gîtul.ui și m-am întors cu spa
tele înspre vînt. Apoi m-am uitat 
la penultimul marcaj șj l-am com
parat cu ultimul oare era pus pe 
două falele ale unei pietre. Și am 
observat că penulEmul coincide mai 
mut cu fațeta stîngă. Deci trebuia 
să caut semne spre dreapta. Dar spre 
dreapta eTa o mare căldare glaciară. 
Aluinci m-am hotărî! șă cobor în 
zig-zag. Nu mică m.l-a fost mirarea 
cînd, la 80—100 metri sud-vest, am 
dat peste un senin. După două ore
am ajuns pe vînful Mîndra. Am sa
luta,t-o ca pe o veche și draoă cu
noștință, fără a mă opri. Mă consi
deram ca acasă...

la stînci
Socoteam 

nu mai

însemna 
ridicat 
strîns 

cit mai

să mă 
gulerul 
de gît. 
bine în

Jean DUMITRESCU
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tinerelului; 17,45 Album 
madrigale; 18,00 Bulelin 
știri; 18.02 Tribuna radio: U- 
manismul socialist și condiția 
umană; 18,15 Cîntă Ion jCris- 
toreanu și Constantin Mirea;

’ 18,40 Arii din opere; 119,00 
Radiogazeta de seară; 19,30 O 
melodie pe adresa dumnea
voastră; 20.00 Buletin de știri; 
20,05 Carnet plastic; 20,20 Mu
zică populară; 20.35 Cîntă Gigi 
Marga; 20,55 Noapte bună, 
copii; 21,05 Scriitori la micro
fon; 21,25 Muzică ușoară; ț22,00 
Radiojurnal. Buletin meteoro
logic. Sport; 22,20 C.întă Ama
lia Rodriquez; 22,30 Moment 
poetic; 22,35 Metronom '68; 
23,35 Pagini lirice din muzica 
ușoară; 24,00 Buletin de știri; 
0,05—5,00 Estrada nocturnă.

PROGRAMUL II:

de 
de

Să mai îndrăznească cineva să 
critice lipsa de inițiativă din alimen
tația publică a Văii Jiului. Sigur va 
îi învinuit de exagerări!

In urma repetatelor critici aduse 
T.A.P.L. pentru lipsă de inițiativă, 
tovarășii de aici s-au mobilizat și 
prima inițiativă „creatoare" a și a- 
părut sub iorma unei noi... liste de 
bucate 1 
găție de

Există 
re cred
existente în alimentația publică prin 
schimbarea listei de bucate. Dacă a- 
ce.astă listă ar reflecta schimbări de 
esență, ea ar fi salutară. Dar, după 
cum se vede, se încearcă a se pre
zenta aceeași sărăcie de produse 
cu o grafică nouă și denumiri pom
poase, care să ia ochii. Lista de bu
cale are menirea de a oglindi ceea 
ce este în local, de a-1 informa pe 
consumator, și nici de cum de a 
face vorbărie în jurul unor pretinse 
specialități; Pentru că e greu de 
crezut cum banalul collet de porc 
a devenit .„ciobănesc" peniru a i 
se da culoare locală. Sau T.A.P.L. a 
descoperit că ciobanii noștri au în
locui! balmoșul cu- cotletul ? Iniția
tiva osie demnă de replica lui Brin- 
zovenescu : ■ „să se revizuiască dar 
să nu se schimbe nimic"!

Pentru a convinge -că în Valea 
Jiului există localuri tradiționale, 
ru preparate, specifice locurilor și 
obiceiurilor de aici, în pagina a 4-a 
o acestei liste ni se oferă 
mă comercială după (oale 
genului. Am încercai să ne 
gem de realilatea acestei

cam veche și 
fac pentru că
nii ne vine să 
bucătărie. Cu-

Dar si preparate bi- 
cratitelo stau cu gura 
a nu prinde praf, iar 
Ia o parolă.

„preparate ar-

zi. ceva mai lîrziu, ia 
„Cina" din 1 "neni. In 
olienii. Consultăm lista
constatăm că ..precara-

și cotletele

că ciorbele 
fripturile la 

nu au specific lo-

vară . Parc". în 5 
Clionți — circa 

un picup 
preparate

o recla- 
regulilo 
convîn- 

reclame,

20. 
ho- 

la 
do 
de

descoperit 
însă cîteva mostre de „amabilitate" 
și „snecific local". Astfel, la „Mi
nerul". amabilitatea și o culoare lo
cală ie întîmpină de la ușă: clanța 
lipsește, iar presurile se mai lin 
numai cu ajutorul prafului îmbîcsit 
în ele. La „Rarîngul", 
specificul local au 
tor -al instalațiilor 
întreținute.

Din cele de mai
mai multe concluzii, dar două din 
clo se impun.

Sărăcia do clienti din unele loca
luri. «j ripci
datorează. ne lînrtă altele, 
imoi game laroi de nroduse 
calBate. Faotul că la ore 
î" două d'n cele mai mari 
din Valea Jiului se nășeau 
clienti. trebuie =3 dea serios
dit celor ce se c-ună alimentația 
publică a Vă’i Jiului.

1 A doua concluzie, care se retine, 
este aceea că reclama comercială 
osie un lucru serios și ea trebuie 
neapărat onorată do realitate Tn sta
tul nostru socialist nu-i este nimă
nui permis să însele buna credință 
a consumatorului!

ambianta si 
miros.nl ustură- 
sanitare prost

sus se pot tracie

nerentahilifatea lor, se 
si lipsei 
de bună 
de vîrf 
localuri 
doar 13 
de qîn-

NELEGA HORIA

In anul școlar 1968—1969, ȘCOALA PROFE
SIONALA Petroșani funcționează cu următoarele 
specialități :

— lăcătuși
•— Lăcătuși
— Lăcătuși

industria constructoare de mașini și prelucrării 
metalelor

— Strungari
— Frezori, rabotori, mortezori
— Modelieri
Durata de școlarizare — 0 ani.
Se primesc absolvenți ai școlii generale care 

au vîrsta de 15—18 ani.
înscrierile se lac la secretariatul școlii între 

1—30 iiunie 1968
Pentru înscriere, candidații vor prezenta ur

mătoarele acte :
— Cerere de înscriere.
— Certificat de naștere în original și o copie, 

care se certifică de școală.

de mină
pentru construcții metalice 
mecanici întreținere șl reparații în

— Certificat de absolvire a școlii generale în 
original.

— Fișa copilului de la 0—15 ani pe caro o 
eliberează școala generală absolvită, sau certi
ficat medical eliberat de circumscripția medi
cală la care candidatul este luat în evidență.

— Buletinul de analiza sîngelui, efectuat cu 
cel mult trei săptămîni înaintea înscrierii.

— Rezultatul 
efectuat cu cel

Concursul de
Iulie, după

— Vizita
— Probe

iulie.
— Probe

Iulie.
Elevii, în

echipament, 
form instrucțiunilor în vigoare.

Elevii ai căror părinți au domiciliul în afara 
orașului Petroșani primesc cazare și 
minul și cantina școlii.

Informații se primesc zilnic la 
școlii din Petroșani, str. Republicii 
orele 10—15 sau telefon nr. 1574—1575.

examenului radiologie pulmonar, 
mult trei luni înaintea înscrierii, 
admitere se va tine între 1—12 
urmează :cum

medicală 1,—3 iulie — eliminatorie, 
scrise la română și matematică 4—5

orale la română și matematică 6—12

timpul școlarizării, primesc : bursă, 
rechizite și manuale școlare con-

masă la că-

secrelariatul
nr. 7 între

a

e
O
A
©

©

7,00 Melodii populare; 7,30 
Buletin de știri; 7,45 Matineu 
muzical; 8,00 Jocuri populare; 
8,10 Tot înainte (emlcnne 
pentru pionieri); 8,30 Buletin, 
de știri; 8,35 O sută de ani de 
la premiera operei „Maeștri 
cîntăreti din Niirnberq" de Ri
chard Wagner; 9,30 Suita sim
fonică „Șase tablouri din via
ța copiilor'1* de Iuliu Mureșia- 
nu; 10,00 Buletin de știri; 10,05 
Pe strune de chitară; 10,30 
Vreau să știu; 
muzică populară : 
și Ios Văduva; 
ușoară; 12 00 Buletin 
12,07 Orchestra do 
populară . „Cindrelul" 
biu; 12.30 Selecțiuni 
reta „Țara surîsului" i 
13,15 Cintă Mia Bărbi: și 
zlderiu Ardeleana; 13,3(1 
țările socialiste; 13,50 Arii 
opera „Trubadurul": 14,00 
diojurnal; 14.08 Concert 
prinz; 15,00 Muzică 
15,45 Emisiune de

chitară;
10,55 Soliști de 

Ana Ispas 
11,15 Muzică 

de știri;
' muzică 

din Si- 
di:n npe- 

de Lchar;
De- 
Din 
din
Ra
de 

ușoară; 
folclor; 

16,15 Muzică; 16.20 Sfatul me
dicului; 16.25 Interprets ro
mâni ai canțonetei; 17,00 Ra
diojurnal; 17,15 Balade și jo
curi populare; 17,40 Radhr pu- 
bllcitate; 18 00 Program de 
cîntece; 18,15 Gintă Alin No- 
reanu; 18,30 Memoria pămîn- 
tuliii românesc 1848; 18,50 Mu
zică; 18,55 Bulelim de știri; 
19,00 Album folcloric; 19,30 
Lecturi literare; 19,50 Recital 
de operetă :Anton Negoițes- 
cu; 20,00 Transmisiunea con
certului din 9 iunie al orches
trei simfonice a Filarmonicii 
din Belgrad; 22,30 Cîntă Ilinca 
Cerbacev și Salvatore Adamo; 
23,00 Radiojurnal; 23.40 Bur- 
lesca pentru pian și orchestră 
de Richard Strauss; 24,00 Me
ridiane melodii; 0,55—1,00 Bu
letin de știri.

miros.nl
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în Finlanda
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TRUHIR9 ME CMSUU
DE SECURITATE Vietnamul de sud

erori. Să împiedică ni 
să devină un război

privim
ne opunem la 
să facem din

al studenților din Hel- 
seara, Jussi Li-ntiamo, 
portofoliu, președintele 
planificare a guvernu-

adevărul în 
schirn- 

aoest 
Acesta

HELSINKI. — Delegația P.C.R. 
condusă de tov. Leonțe Răutu, mem
bru al Comitetului Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., oare se află în 
Finlanda- la invitația P.S.D., a vizi
tat luni obiectivele industriale, so- 
oiale și culturale din orașul Tam
pere, important centru industrial al 
Finlandei.

Marți, delegația P.C.R. a vizitat 
Institutul Politehnic și Dtpol-i, com-

plexul social 
sinki. Marți 
ministru fără 
Comisiei de
lui, a oferit în cinstea delegației un 
dineu.

La masă au mai participat Rafael 
Paasio, președintele P.S.D., și alți 
reprezentanți ai conducerii partidu
lui, membri ai Parlamentului și alte 
persoane oficiale.

■L * 4 -1 i JJ», a 1 J

NEW YORK. — In cadrul campa
niei electorale, influentul cotidian a- 
merican „New York Times" consa
cră, în numărul său de marți, o pa
gină întreagă unui apel al organiza
țiilor c-are sprijină desemnarea de 
către republicani a guvernatorului 
statului New York, Nelson Rocke
feller, pentru funcția 
al S.U.A. Sub titlul 
nam" este reprodusă 
vernatorulul de New
acesta își exprimă poziția 
conflictul din Asia de sud-est. 
blm de Vietnam la fel cum vorbeam 
despre Coreea. Trebuie să tragem 
învățăminte din războiul din Viet
nam pentru a n-u-l mai repeta", scrie

de președinte 
„ Ulii mul Viet- 
scrisoarea gu- 
York în care 

față de 
„Vor-

Nelson Rockefeller. „Am fost preo
cupați de schimbarea miniștrilor șt 
președinților de la Saigon dar ne-ain 
înșelat, deoarece nu am primit spri
jinul satelor și orașelor sud-vietna- 
meze. Acum, în cadrul convorbiri
lor de la Paris, este momentul să 
corijăm aceste 
ca acest război 
american.

Trebuie să 
fața și să nu i 
bări. Trebuie
Vietnam un ultim Vietnam.
este unul din motivele pentru care 
mi-atn prezentat candidatura la pre
ședinția Statelor Unite".

NEW YORK. — Consiliul de Se
curitate al O.N.U. s-a întrunit luni 
în legătură cu proiectul de rezolu
ție prezentat de U.R.S.S., S.U.A. și 
Marea Britanie, enunțînd garanțiile 
date la Tratatul de neproliferare a 
armelor nucleare. In termeni iden
tici reprezentanții statelor susamin- 
tite s-au angajat solemn să ia ime
diat măsurile necesare în
dania cu prevederile Cartel O.N.U. 
pentru a riposta împotriva oricărei 
agresiuni nucleare la care ar putea

concor-

fi victimă un stat nenuolear, sem
natar al tratatului și pentru a elimi
na orice amenințare de agresiune 
nucleară împotriva statelor nenucle
are semnatare.

După ce au fost ascultate decla
rațiile celor patru mari 
cleare membre ale 
Securitate (U.R.S.S., 
Bnitanie și Franța), 
pendat.

puteri nu- 
Consiliului de 

S.U.A., Marea 
ședința s-a sus-

Vedere panoramică 
tinere așezări urbane — Mau- 
repas — a cărei geometrie în
drăzneață se înscrie în peisa
jul francez.

EVOLUȚIA SITUAȚIEI
DIN FRANȚA

9

A

In Yemen va îi 
convocat un Congres 
național al tuturor 
grupărilor politice

SANAA. — După cum-anunță pos
tul de radio Sanaa, ofițeri superiori 
reprezentînd toate genurile de ar
me, întruniți în capitala țării, au 
dat publicității un comunicat In 
caie arată, între altele, că armata 
din Republica Arabă Yemen acordă 
întregul său sprijin guvernului re
publican condus de premierul Has
san al Amri.

Abdel Rahman Iriani, președintele 
Consiliului prezidențial republican, 
a anuntat că în următoarele zile va 
fi convocat un Congres național la 
care vor participa reprezentanții 
tuturor grupărilor politice din Ye
men relatează agenția MEN citind 
postul de radio Sanaa. Congresul 
national urmează să examineze pro
blemele referitoare la reconcilierea 
națională între diversele orientări 
politice din R.A.Y.

Cotidianul libanez „Al I-Iayat",' 
referindu-se la problema succesiunii 
la postul de președinte al Consiliu
lui prezidențial republican, scrie că 
între membrii acestuia ar exista 
puncte de vedere diferite. -

★
NEW YORK. — Consiliul de Se

curitate s-a întrunit marți după-a- 
miază pentru a examina în conti
nuare proiectul de rezoluție pre- 

S.U.A. și Marea 
garanții oferite 

de puterile nu- 
ale tratatului de 

nucleare.

zentat de U.R.S.S., 
Brita-nie, en-uințînd 
țărilor nenucle-are 
cleare semnatare
neproliferare a armelor 
Au luat cuvîntul reprezentanții Ca
nadei, Danemarcei, Senegalului, P-a- 
ragu-ay-ului și Ungariei, proniințî-n- 
du-se în favoarea proiectului de re
zoluție.

[ondamoarea unor ofițeri 
ai politiei argeotioieoe

BUENOS AIRES. — Mai multi O- 
fițert ai poliției argentinie-ne au fost 
condamnați la 15 zile de închisoare 
pentru violența cu oare au fost re
primate manifestațiile studențești de 
vinerea trecută. Totodată, șeful po
liției din La Plata, localitate situată 
la 50 km de Buenos Aires a fost, 
de asemenea, arestat pentru 
ordonat detașamentelor de 
să intervină împotriva unei 
festații autorizate.

că a 
poliție 
manl-

ANGLIA

LONDRA. — Camera Gomunelor a 
aprobat luni seara, cu 319 voturi 
pentru și 246 contra, un decret au- 
torizînd guvernul britanic să aplice 
sancțiuni economice întărite împo
triva guvernului rasist din Rhodesia, 
așa cum se recomandă într-o re
centă rezoluție a O.N.U. Apreciind 
după numărul de voturi 
observatorii din capitala
sînt de părere că guvernul Wilson 
a obținut „o victorie ușoară", în 
cadrul dezbaterilor cu privire la po
litica sa față de Rhodesia. In cursul 
acestor dezbateri, ministrul pentru

acordate, 
britanică

problemele Coinmonwealth-ului, Geor
ge Thomson, a declarat că nici un 
guvern britanic nu va abandona res
ponsabilitatea sa față de cei 
4 250 000 de negri, pentru a fi pe 
plac celor 250 000 de rasiști albi 
conduși de Ian Smith. Regimul de 
Ia Salisbury este cel care trebuie 
să ia inițiativa care să ducă la ri
dicarea acestor sancțiuni conformîn- 
du-se legalității și renunțînd la de
clarația unilaterală de „independen
ță", a spus Thomson. Ministrul bri
tanic a declarat-, de asemenea, că 
guvernul de la Londra este pregă
tit să ia în considerație noi nego
cieri cu guvernul de la Salisbury 
pe baza celor șase principii enunța
te anterior pentru acordarea Inde
pendenței Rhodesiei, între care prin
cipiul guvernării majorității africană.

e Peste 150000 de muncitori s-au 
reîntors ieri la lucru
Șomajul rămîne „problema che* 
ieu — declară Maurice Couve
de Murville

Peste 150 000 de mun- 
reîntors marți Ia

PARIS.
citori francezi s-au 
lucru, ca urmare a acordurilor în
cheiate între sindicate și patronate 
privind satisfacerea revendicărilor 
greviștilor și. încetarea grevei. Prin
cipalul sector care și-a reluat acti
vitatea îl reprezintă uzinele de au
tomobile Renault, unde a șl început, 
de altfel, cu mai multe săptămîni 
în urmă marea mișcare grevistă ca
re a cuprins Franța. Potrivit unor 
aprecieri oficiale, numărul muncito
rilor care mai sînt încă în. grevă 
s-a redus Ia aproximativ 100 000. 
Lucrul este îțicăj ,pprit la uzinele de 
automobile Citroen și Peugeot și în 
cîteva întreprinderi metalurgice din 
regiunea pariziană.

PARIS. — „Timp de un an sau 
doi va trebui să facem față unor

serioase dificultăți și multiple ajus
tări; dar situația actuală nu va mo
difica în mod fundamental poziția 
franceză în contextul internațional", 
a declarat Maurice Couve de Mur- 
ville, ministrul francez al economiei 
și finanțelor într-un interviu acordat 
revistei „Entreprise". „Totul va de
pinde de politica care va fi urmată 
șl de climatul social în 
putea să se dezvolte", 
ministrul francez.

Abordînd problema
Couve de M-urville a caracterizat-o 
drept „problema cheie". EI a apre
ciat în continuare că micile între
prinderi vor avea de înfruntat greu
tăți serioase. Pentru rezolvarea pro
blemei șomajului, ministrul francez 
a preconizat „o mai bună folosire 
a capacităților de producție exis
tente și crearea de noi activități".

SAIGON. — După cum informea
ză agențiile de presă, marți dimi
neața au avut loc noi lupte între 
forțele patriotice și trupele ametlca- 
no-saigoneze, în zona capitalei sud- 
vietnameze. Astfel, agenția France 
Presse menționează că tirul combi
nat de mortiere și rachete al arti
leriei F.N.E. a distrus mai multe 
clădiri administrative di-n localitatea 
Binh Chanh, situată la numai 10 km 
sud-est de Saigon. O serie de a- 
tacuri ale patrioților au fost lansate, 
de asemenea, în provinciile Nh Long 
și Tay Minh la 80 km nord-vest de 
Saigon.

Deși principala activitate militară 
a forțelor patriotice se concentrează 
în jurul capitalei, și în alte regiuni 
sud-vietnameze au fost semnalate 
ciocniri între detașamente ale F.N.E. 
și trupe americano-saigoneze. Cea 
mai puternică dintre acestea, care a 
durat peste trei ore, a avut loc la

numai 8 km est de fosta capitală 
imperială Hue, unde divizia ameri
cană 101 a înregistrat pierderi, ca
lificate de agenția France Presse 
drept însemnate.

îngrijorat de situația deoseb-it de 
încordată creată în capitala sud- 
vietnameză, regimul saigonez a ho- 
tărît să ia o serie de noi măsuri. 
Printre acestea se numără și crea
rea unui comandament unificat . al 
tuturor forțelor militare saigoneze, 
Inclusiv a celor de politie, anunțată 
de qeneralul Nguyen Van Minb, 
noul guvernator militar al Saigonu- 
lui. Intr-o conferință de presă ținută 
mărfi dimineața, Mi-nh, a recunoscut 
că atacurile repetate ale patriciilor 
au făcut dificilă misiunea de apăra
re a capitalei sud-vietn-ameze. Gu
vernul, a declarat el, a adoptat un 
nou plan de protejare a Salgonulu-i, 
care constă, între altele, în lărgirea 
„centurii de securitate".

care eâ va 
a subliniat

șomajului,

ACȚIUNI AGRESIVE
ÎMPOTRIVA LAOSULUI

HANOI. — După cum anunță a- 
genția Kaosan Patet Lao, la 7 ș! 9 
iunie avioane americane au pătruns 
în provincia laoțiană Sam Neua și 
au bombardat localitățile Namone și 

Xi-eng Luu, provocînd victime urna-

și studenti la Montevideo

ne și pierdeit materiale. Agenția 
citată anunță că, Ia jumătatea lunii 
mai, avioane militare ale S.U.A. au 
împrăștiat substanțe chimice în pro
vincia Savannaket. In rîndur-ile popu- 

numeroase vlc-latiei s-au semnalat 
time.

Secretarul general 
Central al Partidului 
sat, Fumi Vongvicit, 
saje copreședinților 
la Geneva din 1062 
rare denunță aceste 
ve împotriva poporului laoțian, 
a cerut copreședinților 
măsuri eficiente care 
pe imperialiștii americani și alfații 
acestora să înceteze acțiuni-le agre
sive împotriva poporului laoțian șl 
să respecte cu rigurozitate indepen
denta și suveranitatea Laosului.

al Comitetului 
Neo Lag Hak- 
a adresai me- 
Conferințej de 
pentru Laos în 
acțiuni agresl- 

El
să ădopte 

să determine

MONTEVIDEO. — In capitu
la uruguayană s-au produs 
luni noi incidente între poli
ție și studenții care participau 
la o demonsltație organizată 
în fața Universității naționale. 
Poliția a tăcut uz de arme șl 
grenade cu gaze lacrimogene, 
pentru a împrăștia pe demon
stranți. Agenția U.P1. infor
mează că studenții au ridicat 
baricade pe principala stradă 
din Montevideo, încercînd să

se opunâ accesului poliției 
spre universiiale. In cele din 
urmă, baricadele au fost înlă
turate de detașamente ale ar
matei. Primele informații re
levă că s-au înregistrat ră
niți. iar poliția a operat ares
tări.

După demonstrație, detașa
mente ale poliției au fost am
plasate în jurul universității 
pentru a preveni reizbucnirea 
incidentelor.

SANTIAGO DE CHILE. — O pu
ternică explozie a provocat moartea 
a 11 mineri și rănirea altor 15 la 
o mimă din sudul statului Chile.

Explozia gazului de mimă s-a da
torat detonării 
dinamită.

Această mină 
mai adînci din
iar galeriile sale se întind la peste 
3 kilometri sub apele mării.

unei încărcături de

este una dintre cele 
lume — 600 metri

TOKIO. — In apropierea bazei 
militare aeriene americane de la 
Itazuka, situată în apropierea ora
șului japonez Fukuoka, a avut loc 
o demonstrație a studenților. Poli
tia a intervenit pentru a împrăștia 
pe demonstranți. In timpul Inciden
telor, anunță agenția U.P.I., peste 
30 de persoane — studenți și poli
țiști — au fost rănite, iar 10 stu
denți au fost arestați. Un comunicat 
al poliției japoneze anunță că în 
aceeași zi în portul japonez Kure, 
din prefectura Hiroshima, poliția a 
intervenit pentru a împrăștia o altă 
demonstrație a studenților. Inciden
tele dintre demonstranți și poliție 
s-au soldat cu șapte răniți.

LONDRA. — Asasinul prezumtiv 
al pastorului King, James Earl Ray, 
a compărut marți din nou în fața 
unui tribunal londonez. Procurorul 
a cerut începerea procedurii judi
ciare în vederea extrădării lui Ray 
în S.U.A., unde ar urma să fie ju
decat pentru uciderea liderului de 
culoare și pentru alte delicte. Jude
cătorul Frank Milton a acceptat ca

de extrădare să fie con- 
cu acțiunea intentată iul

SOLITAR

criza politica belgiană a 
luat luni sfîrșit, în urma unui compro
mis survenit între liderii principalelor 
două partide politice: social-creștin 
și suiialist. Observatorii politici pun 
formarea acestei coaliții aproape ex
clusiv pe seama temerii celor două 
partide țață de posibilitatea orga
nizării de noi alegeri generale. Se 
știe că ultimele alegeri generale 
s-au soldat cu o înfrîngere substan
țială atît pentru socialiști cît și 
pentru social-creștini. S-ar putea 
spune că primejdia instabilității po
litice din Belgia 
Dar, observatorii 
doar ca o soluție 
cît. după părerea 
vern nu va putea 
ficilele probleme
ce și culturale, care au generat o 
criză de proporții în Belgia. Progra
mul de măsuri preconizat de guver
nul prezidat de Gaston Eyskens (so
cial-creștin) este în mare parte ela
borat de fostul premier Boeynants 
în perioada cînd avea misiunea de 
formator al guvernului și vizează 
în principiu dezvoltarea armonioasă 
a țării, a cărei economie este îti

prezent dilerențiară pe regiuni, 
timp ce sudul valon al Belgiei 
cunoscut o dezvoltare rapidă ca ur
mare a industriei cărbunelui și o- 
țelului, nordul flamand, cu unele ex
cepții, a rămas preponderent agri
col. Nu este mai puțin adevărat că 
în momentul de fată chiar și sudul 
trece printr-o instabilitate economi
că, determinată de criza cărbunelui.

a fost înlăturată, 
consideră aceasta 
vremelnică, întru- 
lor, actualul gu

șă soluționeze di- 
economice, polili-

urinare, numeroase întreprinderi 
fost închise, iar în ' ultimii doi 
numărul șomerilor a crescut cu

Ca 
au 
ani
6,28 la sută. Reacția clasei munci
toare față de această situație a fost 
puternică, concretizîndu-se în creș
terea acțiunilor revendicative. Ală
turi de revendicările cu caracter e- 
conomic au fost formulate cereri 
cu caracter politic și cultural. In 
acțiunile lor, cadrele din domeniul 
artei au criticat aspru „carențele sis
tematice ale puterii în domeniul cui-

turii", iar studenții au organizat pu
ternice mișcări cerînd democratiza
rea neîntîrziată a învățămîntului. 
Dacă pe lingă aceste probleme a- 
cute, pe plan intern, se are în ve
dere și dificultățile provocate Bel
giei de obligațiile sale ce și Ie-a a- 
sumat în cadrul Pieței comune și în 
N.A.T.O., ale cărei principale orga
nisme se află pe teritoriul belgian, 
este lesne de înțeles de ce fosta 
coaliție guvernamentală, formată din 
social-creștini, socialiști și liberali, 
n-a putut rezista. Prăbușirea guver
nului condus de Paul Vanden Boey
nants n-a putut fi evitată la 7 fe
bruarie, iar toate încercările ulte
rioare pentru formarea unui nou gu
vern au eșuat, singura soluție ră- 
mînînd alegerile anticipate, care au 
și avut loc la 31 martie.

Tratativele postelectorale în vede
rea soluționării crizei politice s-au 
soldat de nenumărate ori 
din cauza divergentelor 
existente între partidele 
constituie noul quvern.
tinii au pledat în favoarea unui gu
vern de uniune națională pe o bază 
tripartită (adică format din actualele

cu eșecuri, 
de vederi 

chemate să 
Social-creș-

două partidă ale coaliției, plus li
beralii), însă socialiștii 
acest lucru, considerînd 
Libertății și Progresului 
conservator. Respingerea 
muie preconizate 
va avea drept consecințe că libe
ralii, așa cum și-au' făcut cunoscută 
intenția, vor vota în parlament îm
potriva guvernului.

De aici se poate trage concluzia 
că slăbiciunea noului guvern va a- 
pare în primul rînd în parlament, 
unde acesta nu deține o poziție ma
joritară necesară adoptării u.nor re
forme constituționale în vederea so
luționării problemelor de ordin eco
nomic, social și lingvistic, care sînt 
la ordinei zilei'Jîn Belgia. Aceste pro
bleme au fost -evidențiate și- într-un 
apel al Biroului Politic al P.C. din 
Belgia în care >șe1 spune : „Guvernul 
(noul guvern — n. r.) trebuie să 
găsească o rezolvare imediată și 
convingătoare problemelor majore, 
cum sînt lichidarea șomajului, asi
gurarea locurilor de muncă pentru 
populație, începerea tratativelor din
tre cele două comunități (valonă și 
flamandă) în scopul rezolvării pro
blemelor ce le dezbină".

au
că Partidul 

este prea 
acestei for- 

de social-creștini

refuzat

Marin GHEORGHE
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NEW YORK. — Navigatorul soli
tar american, Hugo Vihle-n, care a 
părăsit Africa de nord l-a 29 martie 
pentru a traversa Atl-anibicul la bor
dul u-nel ambaroațiuni- a cărei lungi
me nu atinge -nici șase metri, pare- 
se că va reuși în încercarea sa. El 
urmează să atingă coasta americană 
în aproximativ opt zile. Vihlem a 
fost văzut luni de echipaj-ul unei 
n-ave în apropierea Insulei Cay Lo
bos, situată la 25 mile nord de Cu
ba. Navigatorul este sănătos și nu 
a cerut nici un ajutor.

Hugo Vlhlen și-a denumit ambar
cațiunea „Păcăleală de aprilie". Pro
viziile sale ar fi trebuit să se ter
mine săp-tămrna trecută și probabil 
că în prezent el se alimentează ex
clusiv cu pește proaspăt.

procedura 
comitentă
Ray (înregistrat de autoritățile bri
tanice sub numele - fals de Ramon 
George Sneyd) pentru port ilegal 
de arme și utilizarea unui pașaport 
fals. Ședința a durat doar 7 mlnu-te, 
în. cursul cărora Ray nu a pronunțat 
nici un cuvînt.

Măsuri drastice de securitate 
fost luate pentru a preveni orice 
incident. Numeroși polițiști au fost 
plasați în jurul clădirii tribunalului, 
iar cei 45 de ziariști și 30 de spec
tatori admiși în sal-a de ședințe au 
fost tria-ți cu grijă și atent perche
ziționați. Șapte polițiști s-au aflat 
împreună ou Ray în boxa acuzaților, 
iar alți zece erau răspîndiți în sală, 
cercetînd continuu asistența.

MILANO. — Un cutremur de pă- 
mînt a fost înregistrat marți dimi
neața în regiunea orașului Milano. 
Deși nu s-au înregistrat victime o- 
menești și nici pagube materiale, 
mișcarea seismică a produs panică 
în rîndurlle locuitorilor.

Intensitatea cutremurului a 
de gradul 3 pe scara Mercalli.

Accident tragic

fost

Temperaturi 
neobișnuite 
în Ungaria

BUDAPESTA. — După cum se a- 
nuntă într-un buletin meteorologic, 
luni în Ungaria s-a înregistrat cea 
mai ridicată temperatură de pe con
tinentul european. Pe alocuri, ter
mometrele au marcat peste 34 gra
de, iar temperatura medie în timpul 
zilei a fost de 31 grade. Orașul cu 
cea mai ridicată temperatură a fost 
Miskolc.

Potrivit prevederilor meteorologi
lor, se așteaptă ca în zilele urmă
toare temperatura să scadă.

in
per-TOKIO. —- Două trenuri de 

soane s-au ciocnit marți dimineața 
în gara din localitatea Kawana, din 
sud-vestul Japoniei. In urma acci
dentului au fost rănite 48 de per
soane.

Concedieri la Atena
ATENA. — Un număr de 70 de 

funcționari ai cenzurai generale a 
presei din Atena au fost concediați, 
relatează agenția France Presse ci
tind surse oficiale. Potrivit acestor 
s-urse, este vorba de „angajați a 
căror activitate nu ar fi dat satis
facție".

In urma anchetei 
avarierea 
„Hobart", 

o misiune 
sud, auto- 
in oscul ă 
r a li ană A

tirului 
marinari 
iar alți 
ancheta

CANBERRA. 
efectuate în legătură cu 
distrugătorului australian 
care a participat luni Ia 
de luptă în Vietnamul de 
ritățile americane au reci 
este posibil ca nava ausl
fi fost atinsă din greșeală de ra
chetele americane de tip „Sparrow". 
In urma erorii 
mericane, doi 
au fost uciși, 
S-a anuntat că
Ministrul australian al marinei a 
declarat că după ce distrugătorul a 
fost lovit de rachete, el a deschis 
focul împotriva avioanelor rare 1-an 
atacat.

Moartea marinarilor a produs o 
vie emoție pe continentul australian, 
scrie aqenția France Presse. De a- 
semenea, dezvăluirea faptului că na
vele de război 
integrantă din 
și participă la 
a surprins în
publică australiană.

Pe de altă parte, tin purtător de 
cuvînt al armatei americane a de
clarat că un caz asemănător s-a pe
trecut, tot luni, în
Iui 
zie 
tal 
nă, 
un
merican, și s-a scufundat. Tot atunci, 
a precizat purtătorul de cuvînt, a 
fost lovit și distrugătorul australian 
„Hobart".

australiene fac parte 
flota a 7-a americană 
luptele din Vietnam 
mod deosebit opinia

regiunea Golfu- 
Tonkin. In atmosfera de confu- 
generală care domnea — a ară- 
ei — o vedetă rapidă america- 
„Swift", a fost bombardată de 
avion neidentificat, probabil a-
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