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VatâNTA MAMITA
de

hofăr»ri ale

Fa/a nouâ u vechiului Vulcan.
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specialitate; 
unor bunuri 

de persoanele 
al terenurilor

informarea
Virgil Tro-

al Republicii Socialiste Ro- 
legătură cu aceasta a fost 
informarea prezentată de 
Vasile Patilineț referitoare

vor ti deschise 
unde se vor or- 

și jocuri distrac- 
masivele din îm- 
muzicale, simpo-

alțl 
ex- 

prin

Miniștri, 
ascultat 

tovarășul 
Ia organizarea muni-

orașeior, comunelor, și la

Va
al 

Comitetul municipal 
un program de 
deosebit de a-

de tineri și-au 
tra

in 
100 
șo-

și-o pun 
ce va o- 

undb-și vor pe- 
Pe baza in
ia forurile 
să răspun-

Cu calificativul
date în folosință cu 30, respectiv, 
60 zile mai repede, iar la recepție 
să obțină tot calificativul „foarte 
bine".

„foarte
CtRSTOIU Valentin,

corespondent

Nu multe file de calendar ne des
part de la încheierea ailutai școlar. 
A sosit mult așteptata vacanță I în
trebarea „zilei" pe cafe 
toți elevii cît și părinții: 
feri vacanța mare,
trece vacanța elevii ? 
formărilor primite de 
competente vom căuta 
dem la această întrebare.

Prin grija pe c-are o poartă statul 
nostru tinerei generații, su-te de e- 
levi din școlile de toate gradele dtn 
Valea Jiul-u-i își vor petrece o parte 
din vacanță în taberele ■ pentru elevi 
și școlari. Peste 370 de pionieri și 
școlari din Valea Jiului vor pleca 
în tabere la munte și mare, iar 
400 de elevi vor participa Ia 
cursiile ce se vor organiza
țară în perioada vacanței de vară.

Taberele de la Homorod, Sinaia, 
Cîlnlc, Bran, Cozia și -Năvodari îi 
așteaptă pe pionierii și școlarii cei 
mai merituoși. In aceste tabere vor 
merge în primul rînd cei care s-au 
distins cu ocazia diferitelor con
cursuri și. competiții școlare. Pentru 
pionierii și elevii care nu vo-r ple
ca în tabere se vor organiza ex
cursii prin țară. Bunăoară, pentru

elevii Liceului din Vulcan se va or
ganiza în luna iulie o excursie a- 
tract-ivă avînd în program vizitarea 
localităților Sibiu, Cluj, Curtea 
Argeș, Pitești și altele.

Pentru cei care vor rămîne în 
lea Jiului, Consiliul municipal 
pionierilor și
U.T.C. au elaborat 
activități variate și 
tractive.

In cadrul liceelor 
cluburi ale elevilor 
ganiza concursuri 
tive, excursii în 
prejurimi, audiții 
zio-ane.

Pentru că sute
exprimat dorința de a con-tinua 
diția muncii voluntar-patriotice, 
perioada 22 iulie — 7 august, 
de elevi vor lucra pe șantierul
selei naționale Bumbești — Ltvezeni 
Iar alte sute de tineri vor participa 
la acțiunile de amenajare a unor 
baze sportive în cadrul școlilor și 
cartierelor, la înfrumusețarea loca
lităților municipiului.

sociale, sub conducerea organelor 
și organizațiilor de partid, vor de
pune toate eforturile pentru înfăp
tuirea acestor măsuri, pentru asigu
rarea progresului și prosperității 
continue a României socialiste.

Plenara a dezbătut propunerile 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R. cu privire Ia: reglementarea 
acordării unor indemnizații și a re
munerării salariațiior care îndepli
nesc funcții de conducere, tehnico- 

’ administrative și de 
controlul provenienței 
dobîndite în mod ilicit 
fizice; regimul juridic
fără construcții din perimetrul con- 
struibil al municipiilor și orașelor; 
reducerea cheltuielilor valutare ne
comerciale și a unor înlesniri acor
date Ia plala impozitelor și taxe
lor. In leqătură cu acestea a ‘ost 
ascultată o informare prezentată d? 
tovarășul Manea Mănescu. Plenara 
a aprobat în unanimitate aceste pro
puneri și a hotărît să recomande re
glementarea lor prin legi ale Marii 
Adunări Naționale sau 
Consiliului de

Plenara a 
prezentată de 
fin cu privire 
cipiiior,
constituirea orqanelor locale de 
partid și de stat și a aprobat mă
surile care an fost luate în acest 
sens.

In cursul dezbaterilor a luat cu- 
vîntul tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general ai C.C. al P.C R.

Le dorini tuturor: VACANȚĂ 
PLĂCUTĂ!

Colectivul de muncitori, tehni
cieni și ingineri din cadrul șantie
rului nr. 4 Lupeni, aparținînd Gru
pului de șantiere nr. 2 Valea Jiului, 
a muncit cu multă rîvnă și a dat 
în folosință încă 88 apartamente — 
blocul A6, cu 10 etaje. La recepție, 
comisia a acordat calificativul de 
„foarte bine” lucrărilor executate.

Do menționat faptul că blocul a 
fost dat în folosință cu 20 do zile 
mai repede. Merită evidential! zidarii 
Iui Sandu Tudor, Avram Nicolae, 
zugravii conduși de Mogoșan loan,

Călătoru Constantin, instalatorii de 
apă ai lui Moroșan Haralambie, ca- 
loriferiștii conduși de Cornșa Achim, 
electricienii lui Hărăgus 
mozaicarii conduși de 
Gheorghe și alții care 
cu mult elan.

In prezent forțele sînt 
la cele 40 apartamente 
care
sință luna viitoare.

Constructorii lupeneni s-au 
jat ca cele 40 apartamente de 
ricani — blocurile Dl și D2 —

Ariton,
Moșneag 

au muncit

concentrate 
din Uricant 

urmează să fie date în folo-

an ga
la tl- 
Să fie

De dincolo de crestele mun
ților, umbrele serii se rosto
goleau asupra Uricaniului, în
văluind șoseaua 
bră odihnitoare. 
Dar încă des
tul de multa lu 
mină pentru a 

observa.
um depărtare, 
un grup nume
ros de cetățeni 

postați în mijlocul 
mijlocul lor, doi tineri întinși 
pe asfalt. Un accident ? O ne
norocire ?

Din fericire nu.
Erau aproape toți tineri și 

se așezară în mijlocul șose
lei. E drept, la apropierea 
mașinii s-au ferit, dar alege
rea unui asemenea Ioc, chiar 
și numai pentru o glumă, e 
totuși nepotrivită.

într-o penum-

Era sîmbătă seara, 
na trecută. Tinerii 
riați ai șantierului 
din Uricant simțeau

săptămî- 
— sala- 

T.C.M.M.
dorința

tiga, în afară de un pat în 
dormitor, acestor oameni Ie 
sînt necesare și posibilități de 
cultivare, de elevație spiri-

șoselei. In firească a unei recreeri, a 
unei destinderi după munca 
depusă pe schele. Veniseră 
din diferite colțuri de țară, 
din Medgidia, Alexandria, Ga
lați, atrași de posibilitatea unui 
cîștig sporit în condițiile mun
cii de șantier. Nu aveau o 
înfățișare prea prezentabilă; 
acolo, în mijlocul munților își 
permit să umble netunși, ne
bărbieriți. Dar în afară de po
sibilitatea de a munci și cîș-

luală. Iîtimie Ion, Macavei Va
sile, Ciobotaru loan, Vintilă 
loan și alții și-au exprimat 
dorința de a putea audia emi
siunile posturilor de radio, pro
gramul televiziunii. Nu sînt 
pretențioși, dar nu au acces 
la nici un aparat de radio, la 
nici un televizor. Unul dintre 
ei și-a scos fluierul din cufăr 
și a început să-și amintească 
de plaiurile natale. Așa ajun
seseră pînă în mijlocul șoselei.

In ziua de 19 iunie a. c. a avui 
loc plenara Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român. Au luat 
parte, ca invitați, șefi ai secțiilor 
C.C. al P.C.R., membrii Colegiului 
Central de partid, primi-sec-retari ai 
comitetelor județene de partid, mi
niștri, conducători ai organizațiilor 
de masă și ai unor instituții centrale 
de stat, cadre din domeniul justi
ției, procuraturii, Ministerului Afa
cerilor Interne și Consiliului Secu
rității Statului, redactori șefi din 
presa centrală.

Plenara a dezbătut proiectul Codu
lui penal 
mânia. In 
ascultată 
tovarășul
la propunerile făcute în cursul dez
baterii publice a proiectului Codului 
penal.

Plenara a apreciat că proiectul 
Codului penai oglindește realitățile 
sociale ale țării, cerințele apărării 
orînduirii socialiste, a proprietății 
sociale, a drepturilor și libertăților 
cetățenești, necesitățile dezvoltării 
democrației, intăririi legalilății și 
ordinii de drept în întreaga viață 
socială, corespunzător actualei etape 
de dezvoltare a societății socialiste.

Plenara C.C. al P.C.R. a hotărît ca 
proiectul noului Cod penal, cu amen
damentele rezultate din discuția pu
blică, să fie supus dezbaterii și le
giferării Marii Adunări Naționale a 
Republicii Socialiste România.

Plenara a ascultat informarea 
zentată de tovarășul Ilie Verdeț
vind programul suplimentar de dez
voltare a producției materiale în a- 
nul 1968. Plenara a aprobat măsurile 
propuse în vederea anihilării urmă
rilor secetei și a realizării nivelului 
general de dezvoltare a economiei 
naționale prevăzut în planul de stat 
al acestui an. Comitetul Central a 
exprimat convingerea că oamenii 
muncii din industrie și agricultură, 
din toate sectoarele vieții noastre

Era sîmbătă seara, și ei erau 
tineri. Muncesc pe șantier și 
palmele lor anonime înalță e- 
dificii industriale care sporeso 

puterea patriei. 
Au dreptul la 
un program cul
tural, la o sea
ră distractivă, 
la o carte. Or
ganizația U.T.C. 
din cadrul 

șantiere T.C.M.M. 
să dea 
acestor 
condu- 
șantie-

Ziarele de diminea/ă au pu
blicat cuvintarea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU la Ple
nara C.C. al P.C.R 
iunie 1Q68.

I i

Stație 
de betoane 
în rodai

Șantierul nr. 1 Petroșani al
T.C.M.M. a terminat montarea
— în apropierea minei Dîlja
— a unei stații de betoane cu 
o producție zilnică de 50 mc.

’ Este una din cele mai moder
ne stații de betoane din Va
lea. Jiului. A fost executată 
din resursele proprii ale șan
tierului, îndeosebi din material 
economisit.

La începutul acestei săptă- 
mîni a început rodajul în' gol 
al statici urmînd ca produce
rea și livrarea betonului — 
către Șantierele nr. 1 și tir. 2 
al T.C.M.M. să înceapă spre 
stîrșitul săptămînii viitoare.

după

perene.

i 
i.

de restricție care llmitea- 
la 30 km pe oră, dar mo- 
din față

indicatorul
era grăbit. In 

de viteză ară-

se vor întreba: 
planurile ei, sub 
arhitect și con- 
materializat mun-

N-avem

I. BRANEA

(Continuare în pag. a 3-a)

ANGELICA

la

(Continuare în pag. a 4-a)

pă- 
ac- 

mal
în- 
do-

V. OROS
Corespondentul Agerpres

Rio de Janeiro

concursu! Cristiana
Alanasie Latnbru, 

Tănase, Constantin

grupului de 
Valea Jiului trebuie 
un răspuns afirmativ 
cerințe. împreună cu 
cerea administrativă a
rului, cu comitetul sindicatului. 
Pentru că o dată cu noile o- 
biective industriale ale Uri
caniului, acești tineri trebuie 
să crească și ei înșiși, ca oa
meni ai zilelor noastre.

O adevărată constelație de 
blocuri- și clădiri, cu destina
ție social-cullurală, a apărut 
pe trăminlatul pămînt al Văii 
Jiului. Pe zeci de kilometri, 
oamenii uu adunat în cărămi
da și betonul, piatra și otelul 
edificiilor, munca lor, gindu- 
lile și — de ce n-am spune
— mesajul tonic al prezen- 
‘ului, adresai viitorului.

Cei care vin
copiii și nepo
ții noștri — vor 
aprecia, fără în
doială, efortul 
prezentului luat 
global Dar ce 
v -r face cînd
— să zicem - 

se vor apropia 
clădite a Casei de cultură din 
Petroșani și 
cine a lăcut 
mina cărui 
slructor s-a
cri celor ce au ridicat-o ? Cînd 
a fost înălțată ? Aceeași În
trebare se va pune și pentru 
întregul catlier ce a apărut 
pe locul zis „Aeroport" și în 
multe alte locuri.

Acum vreo citiva ani a fost 
modernizată șoseaua Simeria 
— Petroșani. Pe parcursul ei 
apar două viaducte, ancorate 
îndrăzneț peste tot atîtea văi. 
Mai în liecare zi, turiști ur- 
lohtoni și străini admiră gra
țiosul lor salt peste prăpas
tie. Se știe că unul din ele — 
viaductul de la Ciopeia —■ pes-

le Valea Pucioasă — este e- 
dilical înlr-o manieră primară 
în tara noastră — totul ci lost 
construit și asamblat la pă
mînt, apoi ridicat la înăl/imea 
■zecilor de metri.

E atil de greu să se fixeze 
intr-un loc vizibil o tablă 
dalele Iui „biografice"?

La cîteva sute de metti 
viaductul de 
ridică turnul

la Crivadea 
medieval cu
celași nume, 
larg prezentat 
în panoul aliat 
in apropiere. 
Foarte bine 1 
Dar de ce nu 
am face același 
lucru

NEGLIJENȚELE
ASCUND PERICOLUL

Cu organele circulației pe șoselele Văii Jiului

viaductul ?
Aminlirile-s 

mai ști cineva, peste 
ani, numele arhitectului, con
structorului și anul cînd a 
fost ridicat ? Exemplele-s nu
meroase. Ele pot li culese la 
Iscroni și Vulcan, Lupeni și 
Uricani, Pelrila și Petroșani. 
Turistul nu are timp să dez
groape documentele de arhi
vă, el dorește o informație 
succintă dar care să cuprindă 
esențialul despre construcția 
văzută. Să nu părăsim vechea 
și buna tradiție a meșterilor 
noștri care, Iu ultima cărămi
dă, nu uitau să scrie „ridica
ta- 1 această... în zilele... 
văleni...".

Viorel MORARU
medic

CORESPONDENȚĂ
DE PESTE HOTARE

Pornisem la drum, dar cuvintele 
ofițerului de miliție nu-și pierduseră 
încă reverberația tulburătoare. In
tr-o singură clipă atîtea vieți I In 
ziua de 13 mai, șolerul Tarța Cor
nel de la D.R.T.A. Deva circula cu 
autocamionul de la Fornădie spre 
Soimuș. Nu însă înainte de a-și 
face „plinul" și, amețit de alcool —■ 
la drum. Pedala accelerației apăsa
tă pînă la refuz; celor 11 persoane 
aflate în camion le vîjiia vîntul nă
prasnic pe l-a urechi. Unora dintre 
ei pentru ultima oară, căci la o 
curbă, din cauza vitezei excesive, 
autocamionul n-a mai putut fi redre
sat și a intrat î.ntr-o salcie de pe 
marginea drumului. Toți pasagerii 
— transportați fraudulos — au fost 
proiectați din caroserie. Trei au 
murit pe loc, iar 7 — răniți foarte 
grav. Reținut, șoferul își așteaptă 
acum judecarea și condamnarea.

Putea să accidenteze mortal pe 
oi-ne-i ieșea- în cale și Șuluțiu 
Gheorghe din Petroșani care s-a 
urcat beat la volanul autoturismu
lui să-u, cu care a intrat — prin 
gard — în curtea unei locuințe do 
pe strada Institutului. Multe acci
dente, îngrijorător de multe, se 
produc din cauza defecțiunilor teh
nice la frîne, la instalația de semna
lizare sau de direcție pe care șofe
rii nu le remediază înainte de 
pleca în cursă.

a

Un fenomen mai vechi, care pre
ocupă în cel mai înalt grad autori
tățile federale braziliene, 
concentrarea de imsnse 
de teren în mîinlle unor 
tari . străini, face în acest 
obiectul 
men ta re.
prezentau ți 
cluslv deputați aparținînd 
politice oficiale „Arena", 
țat fenomenul ca periculos 
siguranța națională, 
conveniențele 
Ca urmare, 
parlamentară

. cărei concluzii

și anume 
suprafețe 

proprie- 
moment

unor vii dezbateri parla- 
In repetate rînduri, re- 

ai opiniei publice, in- 
grupării 

au denun- 
pentru 

în afară de În
de ordin economic, 

s-a constituit o comisie 
de investigații, ale 

centralizate într-u-a

voluminos raport înfățișînd dimen
siunile nebănuite ale înstrăinării de 
pămînt brazilian surprind acum opi
nia publică și cercurile guverna
mentale. Un membru al comisiei de 
investigații, deputatul federal Ha- 
roldo Velosp, din partea grupării 
guvernamentale „Arena", a făcut în 
parlament revelații de-a dreptul 
uluitoare, aftrmînd între altele că 
peste jumătate- din suprafața regiu
nii amazonice.,. adică aproximativ, un 
sfert din teritoriul brazilian, este 
Izolată de .șirul proprietăților străi
ne, în majoritate aparținînd nord-a- 
mericanilor. De mai mult timp în 
statele Amazonas, Goias, Mato

Grosșo, Para, Acre, Maranhao și Ba
hia, magnații străini achiziționează 
masiv- suprafețe de. pămînt, fie di
rect, fie prin intermediul unor fir
me sau persoane „jurid.icește" bra
ziliene. Cercetările au scos la ivea
lă tranzacții scandaloase, cînd 
mînturile erau achiziționate fără 
te legale, sau cu acte false și 
întotdeauna la prețuri derizorii, 
regtstrîndu-se cazuri cînd cu uri

I.M.S.-ul Miliției alunecă acum pe 
porțiunea de șosea din dreptul car
tierului Aeroport. Trecusem de in
dicatorul 
ză viteza 
to ciclistul 
urmărire,
ta peste 40 km pe oră.

— De ce depășiți viteza legală ?
— N-am depășit cine știe cît. 

Aveam 35—40 la oră, se scuză Ar
delean Gheorghe, muncitor la pre- 
parația Petnila.

— Deci știați că aveți o, viteză 
ma.i mare de cît prevede restricția. 
Ctrm înțelegeți dv să respectați re-

gulile de circulație ?
In fața acestui argument, motocl- 

cllstul încearcă o justificare „naivă":
— Nu știam precis ce viteză am.

Vineri, 28 iunie a. c., la ora 
20,30, Ansamblul artistic al 
Uniunii Generale a Sindicate
lor, în regia artistică a lui 
Petru Mihail, va sus/ine pe 
stadionul sportiv „Jiul" spec
tacolul „DIN TOATĂ INIMA". 
Iși dau 
Pong rat z, 
Marioara 
Cocriș.



Foto: S. GROZAVIIr Pisc lingă pisc, vale lingă vale, totul se îmbină armonios alcătuind o adevărată cetate: RETEZATUL.
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RECOMANDAȚIE

Șese/e brăzdată de 
care se termină 
vîrfului Judele.

Șesele și sub 
se deschide va- 

a Judelui flan-

NOUTĂȚI. NOU TA TI
Crucea îrăznitului Lacul
Zănoaga Zlata
ratana Sura Apei
La crucea 

marcajele
T răzuitului 

se despart.
Punctul galben însoțeș

te în continuare poteca ce 
străbate în lung piciorul S1S- 
veiului, spre Lunca Berhiului 
și cabana Gura Apei. Marca
jul dublu, cruce albastră și 
triunghi roșu urmează pote
ca ce se abale spre dreapta 
și se îndreaptă spre Lacul 
Zănoaga. Folosim această po
tecă și coborim pe versantul 
de nord-vesl al Piciorului Slă- 
veiului, prinlr-un jnepeniș 
compact. După ce parcurgem 
cele cileva cotituri, ajungem 
în pădurea de molid care a- 
aoperă Valea Judelui. Urcăm 
poteca pe versantul sting al 
văii, spre Obirșie, și ajungem 
la cota 1999 m, în zona de 
afluență a mai multor izvoare. 
Călim apoi )a stingă, traver
săm pîrîul Zănoagei și mer
gem in sus pe lingă el. înce
tul cu încetul panta se domo
lește și ajungem pe treapta

află Lacul

Culmea 
grohotișuri, 
cu piramida 
Sub culmea 
vîrful Judele 
lea glaciară
cată spre sud dc Muchia As- 
GU/ilă care se desface din 
culmea Slăveiului, prinzind in 
ea și Piciorul Slăveiului, o 
altă vale glaciară pe treptele 
căreia se află trei lacuri: 
Tăul Ascuns, Tăul Urii și 
Tăul Răsucit. Spre apus pei
sajul dileră de cel specific 
Retezatului. In locul crestelor 
stincoase și pline de pietre 
se în!înde un relief ondulat, 
platouri ușor boltite cu 
și culmi largi, acoperite 
iarbă.

După acest tur
pornim mai departe spre 
pe poleca marcată 
dreplăm spre șaua 
furile Zănoaga și 
țin înainte de a 
punctul cel mai
șeii, cele două marcaje 
despart. Triunghiul roșu faso
lește către dreapta poteca 
spre Gura Zlalei și Piciorul 
Radeșului, iar crucea albastră 
ne conduce spre vîrful Zlala 
la Gura Apei.

Ocolim vîrful Zlala (de un
de avem o vedere frumoasă 
asupra masivului Godeanu). 
Poteca trece apoi pe la obîr
șia văilor torențiale, 
te ale Lăpușnicului. 
prin pădure după care 
ză cabana Gura Apei.

Peștera Bolii în
prezent și în viitor

Autobuz pe ruta
cabana RusuPetroșani

intensifică lucrările pentru ame-

șei
cu

de orizont, 
vest 

în- 
vîr-
Pu- 

în 
al 
se

și ne 
dintre 
Zlala. 
ajunge 
cobori!

care 
pe 
în-

căldării unde se
Zănoaga, lingă zidurile fostu
lui adăpost de vînăloare.

Lacul Zănoaga este al doi
lea lac din Retezat ca mărime 
(9 ha) și ca adîncime (25 m). 
EI are o formă rotundă și o- 
cupă aproape in întregime pa
lul căldării glaciare. In par
tea de sud-est, chiar pe malul 
său, se află un bordei 
poate servi ca adăpost 
timp de ploaie. Tot aici
tîlnim și marcajul cu punct 
roșu care duce spre dreapta, 
peste vîrful Judelui, în Călda
rea Bucii re i.

Poteca noastră ocolește La
cul Zănoaga prin stingă. Du
pă ce străbate o mică regiune 
mlăștinoasă, ea urcă pe pere
tele vestic al căldării și iese 
pe un platou ușor înclinat 
sub vîrful Zănoagei. Din ri
ces! loc avem o vedere fru
moasă asupra crestelor și cir
curilor glaciuie din Retezat. 
Spre răsări!, se inalfă ușor

alluen-
Trecem
urmea-

(Din călăuza turistului
— Retezat).

/ In așteptarea înserării, lingă un adăpost natural, in munții Lotrului.

Tineri Trasee marcate...
turiști,
cunoașteri

$ Uricani. Valea de Pești, Arcanul sat, Șea
ua Prislop, (între Arcanul și Sohodol) vîrful 
Custureaua, Șterioara, Poienile Macrișului, Ar
canul munte, drumul Neamțului, cabana Cîmpu 
lui Neag.

aceste
Uricani, vîrful Tulișa, Făgețelul, Curmătura 

Bllugului, vîrful Văcării, vîrful Gruiul, Tăurile 
Custurii, Șeaua Plaiul Mic, cabana Buta.

trasee ?
❖

Gura 
bana

Mic, Muncelul, Scurtul, 
Fratelui, vîrful Straja, ca-

Uricani, Șiglăul
Plaiului, Dealul 
Straja.
Cîmpu lui Neag, Valea Lazarului, serpen-❖

tina înspre dealul Buta, cabana Buta, lacul Buta,

La Peștera Bolii se 
najarea acestui minunat colț al naturii, atît de căutat 
în timpul verii, pentru răcoarea și frumusețea împre
jurimilor. In prezent o echipă de muncitori lucrează 
la gura de ieșire din peșteră. La intrare s-a terminat 
amenajarea căilor de acces.

Peștera va cunoaște, în următorii doi ani, mari lu
crări de amenajare interioară (electrificare, podire) și 
exterioară avînd menirea de a asigura cazarea și masa 
turiștilor, precum și parcarea automobilelor.

Pină atunci însă, pentru ca turiștii să îie totuși pri
miți , cu pîine și sare", T.A.P.L. Petroșani este invitat 
să asigure alimentația publică și în acest loc, înfiin- 
țind un chioșc care în zilele de odihnă se va dovedi 
suficient de solicitat.

O bună aprovizionare cu preparate, răcoritoare și 
băuturi adecvate, vă spori ailuența de vizitatori care 
caută în aceste locuri o recreere deplină.

Avînd în vedere că în aceste locuri se află și un 
monument istoric — cetatea dacică din apropiere — 
ar fi de dorit să se întreprindă măsuri pentru popu
larizarea lui ca de altfel și a peșterii, precum și pen
tru conservarea și îngrijirea lor. Așteptăm în acest 
sens o Inițiativă din partea organizației U.T.C.

Se pare că asigurarea unui mijloc de transport la 
dispoziția turiștilor pe rula Petroșani — cabana Rusu 
și retur, este pe cale să se realizeze. La Consiliul mu
nicipal am fost înștiințați că, începînd din data de 22 
iunie a.c., I.C.O. Petroșani va pune în circulație un 
autobuz care să facă curse regulate, pe acest traseu, 
în fiecare sîmbătă și duminică. Se face astfel un prim 
pas în satisfacerea unei vechi dorințe a populației.

Stația de plecare a autobuzului se va afla situată în 
Piața Victoriei din-Petroșani. Rămîne ca I.C.O. să ne 
anunțe din timp orele de plecare în cursă a autobu
zului, tariful etc.

Pregătiri pentru iarnă
Continuă și lucrările pentru asigurarea încălzirii 

cenlrale la cabana Rusu. Coniorm contractului înche
iat între I.R.B.C. și T.J.C.L., termenul de predare a lu
crării este 30 septembrie a.c. Lucrările se află înlr-o 
fază mult avansată și vor putea fi predate înainte de 
termen. După terminarea lor, I.R.B.C. va trece la re
parații și amenajări în interior astfel ca în iarna care 
vine turiștii să îie primiți în casă înnoită

Valea Jîwloi oferă toaie ndâtiile

Dc cc turismul dc competiție 
mi «ac ■ sport ne masă!

de
pu-

în 
în masi- 
Volnța", 
farmecul 
pliin de

sportive

pasi'ona.ții munților care 
sau vor să-și dezvolte 

alte aptitudini și simțul 
con- 
in.să 
par-

Un sport atrăgător, deosebit 
util sănătății omului, dar prea 
țin cunoscut și îmbrățișat de tine
ret este turismul competițional. Con
cursurile de orientare turistică 
munți, desfășurate recent 
vul Paring pentru „Cupa 
au dovedit încă o dată 
neasemuit al turismului, 
inedit, la fiecare pas.

Conducerile asociațiilor
nu acordă însă o suficientă atenție 
dezvoltării turismului ca sport și de 
competiție. Deși pentru organizarea 
concursurilor nu sînt necesare rnari 
pregătiri, acestea se desfășoară 
uneori cu o participare foarte slabă. 
Toți 
au,
pe lingă 
orientării, se pot înscrie la un 
curs. In atragerea lor e nevoie 
de mai multă preocupare din 
tea asociațiilor sportive.

•Pentru buna desfășurare a 
concurs e necesar ca organizatorii 
să asigure toate materialele indis
pensabile turismului : corturi, ruc
sacuri, saci de dormit etc. Dar in 
prezent, nici una din asociațiile 
sportive (inclusiv școlile) din Valea 
Jiului nu dispun 
le.

Participarea la 
asemenea, slabă,
sportive ale municipiului, se înscriu 
cu o participare constantă la con-

de aceste

competiții
Dim 30 de

este de 
asociații

virilii Drăgșanul, virilii Albelor, Slănuleții Mici 
(pe creasta Drăgșanuiui), vîrful Iorgovanul, Stă- 
nuleții Mari, Soarbele, Cimpușel (se coboară pe 
țața Iarului înspre izvoarele Jiului), Cîmpu! Mie
lului, Cheile Jiului, Cîmpu Iui Neag.

Slănuleții 
Dîlma

Capul Dîlmei, Scocul Scorotei, Cîmpni 
Cheile Jiului, Cîmpu lui Neag.

ZJ> Cabana Bula, vîrful Drăgșanul, 
Mici, vîrful Iorgovanul, Slănuleții Mari, 
cu Brazi, 
Mielului,

...si nemarcate
9

Cîmpu Iui Neag, Scorota, Drăgșanul, Sco
cul Albelor, Lunca 
Judele, Bucura 
Gura Apei, Gura Zlata).

Berhiului, Slavei, Zănoaga 
(sau de la Lunca Berhiului Ia

cursurile de orientare turistică doar
Paroșeni,
Petroșani

sportive 
ce le au 

spor-

5—6 asociații (Energia 
Spartac, C.F.R. și Voința 
etc.).

Conducerile asociațiilor 
iși îndeplinesc obligațiile
pentru dezvoltarea ramurilor 
tive care se bucură de o populari
tate mai largă și considerîndu-se 
probabil absolviți de sarcini, nu se 
mai preocupă și de turism. Aprovi
zionarea 
se face, 
prioritate 
turismul 
urmă.

cu materiale a asociațiilor 
de asemenea, acordîndu-se 
celorlalte ramuri sportive, 

rămînînd întotdeauna la

și august se 
con cursului

cu
Asociațiilor sportive 

sarcina de a mobiliza 
cîl mai mare de 
participa la acest 

și recreativ.
preocupe de 

materialelor
concursurilor, 

turismului, ast- 
devină cu ade- 
maselor și în

in lunile iulie 
desfășura etapele 
orientare turistică dotat 
Minerul", 
revine 
număr 
I ru a
reconfortant 
trebuie să se 
rea tuturor 
pentru desfășurarea 
pentru dezvoltarea 
iei îneît acesta să 
variat un sport al 
Valea Jiului.

vor 
de 

„Cupa 
le 

un
tineri pen- 

concurs 
Totodată 
a si gura- 

necesare

PETROȘANIUL

centru
co- 

văii 
va 
tu-

O data ce asfaltarea șoselei națio
nale dintre Tg. Jiu și Petroșani se 
va termina, traficul automobilistic 
va cunoaște o mare afluență în o- 
rașul nostru. Pentru automobiliști 
se va deschide un drum de legătură 
scurt și atrăgător între Transilvania 
și Oltenia prin municipiul nostru, in 
aurind panglica de asfalt ce va 
borî pe defileu, urmărind firul 
și apele tumultoase ale Jiului, 
fi terminată. Pe întregul traseu,
riștilor 1! se v.a deschide perspecti
va uneia din cele mai frumoase văl 
din țară, frumoasă prin peisajul 
sălbatic al naturii, peisaj pe care 
omul cu truda palmelor sale îl în
tregește zt de zi, cu poduri și via
ducte de o arhitectură îndrăzneață.

Înspre nord-est o altă .poartă" își 
anunță de pe acum prezenta : după 
terminarea hidrocentralei de pe Lo
tru, drumul ce face astăzi legătura 
între Petroșani și Obîrșia Lotrului, 
Voineasa și Brezoi, va fi asfaltat șl 
predat traficului național. Pe Valea 
Lotrului, de-a lungul viitorului lac 
de acumulare, de la cataracte 
pînă la vărsarea 
cabane, hoteluri 
farmecul locurilor.

Vuitorul ne va
ză : legătura directă cu 
pe valea Cernei, a cărei 
nu este cu nimic mai prejos decît 
a surorilor ei de pe Jiu și Lotru.

și
zeci de 
vor spori

Orașul nostru se va afla, așadar, 
la întretăierea acestor drumuri. Va 
însemna locul de popas pentru cei 
în trecere și totodată orașul căutat 
de pasionalii munților. Din Oltenia 
sau Banat, Rîmnicu Vîlcea s-au Si
biu, aceștia vor avea căi de acces 
directe, atrăgătoare, pline de nease
muite frumuseți.

In fața acestor perspective se im
pune, ca o necesitate firească, 
lingă amearajarea 
najarea din timp 
giement în jurul 
pectiv în masivul

Acest masiv 
rii sporturilor
foarte optime. Zăpada 
favorabilă pentru practicarea schiu
lui pe o lungă perioadă a anului 
(de la începutul lunii decembrie, 
pîină la mijlocul și chiar sfîrșilul 
lunii aprilie). Pînliile de schi vor 
I! căutate în curînd de naulți spor-

pe 
orașului, și ame- 
a locurilor de a- 
munlcipiiului, res- 
Parîng.

oferă pentru 
de iarnă,

se

emato- 
condiții 
menține

rezerva o surpri-
Herculane 
frumusețe

Cabana Stina de Vale din 
munții Vlădeasa, altitudine 
1102 m

Cabana Susai clin masivul 
Girbova, altitudine 13S0 m.

Cabana Bilea Lac din 
găraș, altitudine 2034 m.

Cabana Gura Apei llin Re
tezat, altitudine 998 m.

transformări 
pe plan Io-' 
corespunzi- 
vor trebui 

în-

tivi din țară. Dacă acestea vor fi 
amenajate corespunzător, ele pot 
constitui nu numai un mijloc de 
antrenament pentru începători ci și 
pentru avansați și chiar pentru 
sportul de competiție. Nu peste 
mult: timp orașul va cunoaște, iarna 
sau vara, freamătul specific centre
lor turistice.

Toate aceste mari 
vor trebui înlîmpfnate, 
cal, printr-o pregătire 
toare. Oaspeții de mîine
primiți cu multă ospitalitate, 
tr-un oraș curat, îngrijit și printr-o 
deservire ireproșabilă. Condițiile de 
cazare în oraș sau la cabane, de
servirea în unitățile de alim<n.t.ație 
publică, aprovizionarea cu materiale 
sportive, cu piese de schimb pen
tru autoturisme, toate acestea tre
buie să constituie preocupări ma
jore ale organelor locale.

Este necesară totodată o prezen
tare cît mai sugestivă și atractivă 
a frumuseților naturii din împreju
rimile municipiului (panouri pliante', 
broșuri) pentru cunoașterea trasee? 
lor turistice și alegerea celor roaî 
frumoase Itinerary. • .

Pagină realizată de 
ION MUSTAȚA
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Ca-n filmele 
cu gangsteri

Noaple. Liniște. Doi tineri cu apucă
turi de gangsteri și cu domiciliul în Pe
troșani, pe numele lor adevărat Macavei 
Gheorghe (20 cie ani) și Stoker Eduard 
(19 ani) pornesc spre cartierul Aeroport, 
unde se află o mașină, proprietate a 
T.J.C.H. Urcă la volanul l.M.S.-ului. Am
balează motorul și pornesc ia drum, în 
noaple. „Poposesc" cile o zi, două la 
Obirșia Lotrului, Sibiu, Constanta. După 
un incident, abandonează l.M.S -ul. Pură 
un camion Bucegi din orașul Sibiu. In 
goana lor nebună, „proiectează" Bucegiul 
intr-un slilp. Abandonează și această 
mașină. Se întorc Ia Petroșani. Dar nu 
ajung acasă. Sini invitați la miliție. Li 
se oferă coli de hîrlie și cerneală. Să-și 
scrie „impresiile de călătorie"! Nu pen
tru cine știe ce scenariu de film cu 
gangsteri. Ci pentru dosarul de trimitere 
în judecată.

Vulpea — paznic la găini
Corespondentul nostru Nicu Sbuchea, din Hațeg, ne infor

mează despre un caz care a stîrnit oprobriul publicului din 
oraș. La oficiul P.T.T.R. din Hațeg, „rolul" de vulpe l-a avut 
fostul diriginte Popescu Dumitru. Acesta, folosindu-se de 
tot felul de șiretlicuri cu timbrele fiscale și mărci poștale, 
a delapidat 22 mii lei. De unde? Din depozitul de timbre 
pe care-1 avea în gestiune. Așa-i, cînd ajunge vulpea paznic 
lâ găini ! Numai că „vulpea" de la oficiul P.T.T.R.^din Hațeg 
a căzut în capcană : 5 ani închisoare corectională 1

„Sffntul“ s-a cuminfit
Consemnam la rubrica de fată, că pe strada Gh. Doja 

(din Petroșani), activează un „sfînt" care vîră în cutiile 
poștale ale oamenilor scrisori. In misivele sale punea în 
vedere oamenilor să reproducă un text în 13 exemplare, timp 
de 18 zile. Din păcate nu i-am aflat numele și nu-1 putem 
face cunoscut cititorilor. Ni s-a adus însă la cunoștință că 
„sfîntul" și-a încetat activitatea. Bine că s-a... cumintit.

JOI 20 IUNIE

ACCIDENTELOR GRAVE

Aspect de la nedeta de la Silvaș, care a avut loc 
duminica trecută.

începe ritualul tradiționalei încoronări a boului.
Foto: R. BÂLȘAN

10,00 Curs de limba germană — lecfiile 13 și Di
ll,00 Curs de limba spaniolă — lecfiile 13 și 14. 
12,00 închiderea emisiunii de dimineață.
17.30 Pentru cei mici. „Ala-Bala": Cupe de cio

colată. Mare concurs auto în... Parcul Flo- 
reasca.

18,00 Tv. pentru specialiști. Ciclul „Medicină".
18.30 Curs de limba rusă — lec/ia a 19-a. 
19,00 Studioul pionierilor. „Tinere speranțe".
19.30 Telejurnalul de seară.
19,50 Buletinul meteorologic.
20,00 Filmul serial: „Vikingii".
20,26 Arta plastică.
20,46 Poșta Tv.
21,00 Invilafie pentru ora 21,00. Participanta Ia 

emisiune : eoni. univ. Paul Popescu-Nevea- 
nu; arh. Cezar Lăzărescu; conf. dr. Stefan 
Mihail Stoenescu; Constantin Miereanu. 
Vor răspunde la întrebările: Ce este te
lepatic ? Cum va arăta aeroportul Otopcni ? 
Clima suferă un proces de transformare ? 
Cum va fi clima viitorului ? Ce este mu
zica concretă ?

21,40 Cintărejul de muzică ușoară Dick Rivers 
(Franța).

22,00 Ecran literar.
22.30 Mari interprefi. Violonista Lola Bobescu 

(Belgia).
22,55 Telejurnalul de noapte.
23,05 Închiderea emisiunii programului I.

(Urmare din pag 1)

Indicatorul meu de: viteză nu arată 
exact...

Cert este însă că pe această por
țiune de șosea s-au, produs multe 
accidente din cauză depășiri: vite
zei legale și contravenientul se face 
că nu pricepe cu ce a dăunat for- 
țînd nn pic accelerația...

Cîțiva kilometri mai departe vine 
din partea opusă un tractor — ex
cavator al I.P.I.P. Livezeni. La vo
lan tînărul Băluță Iile. Atrage aten
ția nesiguranța în mînuirea vola
nului.

— Actele I
După multe căutări, veni inevita

bil mărturisirea :
— Nu am permis de circulație 

pentru IractoT rutier. Sînt mecanic 
de utilaje.

— Dar aici ești pe șosea.
— Mergeam la Petroșani să spăl 

tractorul.
Gutîos cu cîlă ușurință pol fi gă

site motive pentru escamotarea în
călcărilor flagrante ale legii circu
lației, deși este știut că conducă
torii de autovehicule trebuie să 
posede permis de conducere valabil 
pentru categoria din care face par
te autovehiculul pe care-1 conduce 
pe drumurile publice. Era deci ne
cesară invitarea la Miliție stil a 
contravenientului cit și a factorilor 
de răspundere de la I.P.I.P. care 
îngăduie asemenea abateri.

O gravă lipsă de răspundere do
vedesc conducătorii auto care efec
tuează transporturi de persoane fără 
să albă autovehiculele, amenajate 
corespunzător. Așa a fost găsit șo
ferul Manolesc Aurel de la I.M.T.F. 
Sebeș, coloana Lupeni. Fără bănci 
în caroserie, el transporta 14 per
soane spre Cîmpu lui Neag. Unii 
dintre călători stăteau pe marginea 
caroseriei și orieînd. Ia un viraj 
mal brusc, puteau fi aruncați în 
șosea.

— Șeful de sector Stance Ion 
m-a obligat să fac transportul.

Și mai gravă este abaterea șofe
rului Apostolii Tache de pe autoca
mionul 21-B-1140 aparținînd șantie
rului Valea de Pești. In caroseria 
camionului, fără bănci, fără nici o 
măsuTă de prevedere, se îngrămădi
seră 32 de persoane, deși corespun
zător tonajului, numărul maxim era 
de 24.

— M-an obligat să fac acest 
transport șeful de coloană Borcan 
Iosif șl șeful do garaj Marinescu 
Dumitru.

. — Trebuia să refuzi.
— M-am gîndit să nu spună că 

fac pe ol dracului. Trebuie -să mă 
port frumos cu ei...

De ce sa se poarte frumos? Pen
tru că are la activul său o întrea
gă -suită de încălcări ale normelor 
de circulație: transport ilegal de 
persoane, conducere sub influenta 
alcoolului, depășire nereglementară 
ou provocare de accidente. Se feme 
că dacă refuză, are neplăceri. Dar 
să plece Ja drum în condiții în care 
poate provoca alte accidente — a- 
ceasta se poate 1

Defecțiunile tehnice 
— sursă de 
accidente

Prima obligație a conducătorilor 
de autovehicule este aceea ca, îna
inte de a pleca în cursă, să veri
fice starea tehnică a autovehiculu
lui, în specia] sistemele de transmi
sie, direcție, frînare, rulare, lumini 
și semnalizare. Dacă autovehiculul 
nu îndeplinește condițiile tehnice, 
conducătorul său nu va pleca în 
ctiTsă. Andrion.i Samoilă cu auto
camionul 21-HD-1934 aparținînd 
I.P.I.P. Livezeni, Ciurea Ștefan cu 
autovehiculul 32-HD-7120 de pe șan
tierul Iscroni, Marian Gheorghe cu 
autocamionul 21-HD-2017 al T.J.C.H., 
Borca Ștefan cu autocamionul 
l-HD-1529 al I.L.L. Petroșani și 
multi alții au pornit la drum cu sis
temul de semnalizare defect. Cu 
diferite defecțiuni tehnice satr cu 
numerele de înmatriculare murdare 
au fost găsiți și șoferii Joită foan, 
de la I.P.I.P. Livezeni, Ancuța loan 
de pe arrtosalvarea spitalului din 
Vulcan, Afrențoaiei Constantin de 
la I.R.T.A. Petroșani, Dima Grigore 
de pe șantierul Valea de Pești, Lu
ca Petru de la T.A.P.L. Petroșani.

Vîrlan Iile, șofer pe o autobascu
lantă, se mira că c sancționat nen- 
tru... numărul de înmatriculare mur
dar, incitibil. Dar de 6 luni Miliția 
caută șoferul unui autovehicul caro 
a fugit de la locul accidentului și 
care n-a putut ff identificat tocmai 
din cauză că a-ea numărul murdar.

In cîteva ore, pe distanța Petro
șani — Uricani an rost găsite peste 
20 do autovehicule cu defecțiuni 
tehnice. Aceasta demonstrează sla
bul control al unităților deținătoare 
de autovehicule. In ziua do 15 Iu
nie, spre exemplu, un număr de "

autovehicule au ieșit din garajul 
T.C.M.M. ai defecțiuni tehnice. Teh
nicianul Bobel Vasile care era de 
serviciu și ,în sarcina căru!a cădea 
controlul la ieșirea din garaj a fost 
invitat la miliție și sancționat pen
tru această lipsă de răspundere 
care constituie o sursă de acci
dente. In loc să înțeleagă justețea 
măsurii, el a luat o poziție stranie:

— S3 știți că am să mă adresez 
altoT organe. Pentru mici defecțiuni 
faceți atîta caz, mă sancționați și 
pe mine și pe șoferi ?

Necesitatea asigurării îndeplinirii 
planului de producție, lipsa unor 
piese cauzală de deficiente în "a- 
provizlonare, nu pot absolvi de răs
pundere pe cei care ■ neglijează ve
rificarea tehnică a autovehiculelor. 
Ieșirea în circulație trebuie admisă 
numai autovehiculelor caro întru
nesc condițiile necesare, deoarece 
experiențe dureroase au dovedit că 
„mici defecțiuni" pot provoca ne
norociri mari. Se impune o atitudine 
hotărîtă, intransigentă fală de orice 
încălcare a normelor circulație! po 
drumurile publice.

— împreună cu organele de mi
liție, toți factorii sînt chemați să 
contribuie la înlăturarea surselor 
de accidente de circulație — no-a 
declarat tov. căpitan de , miliții? Mi
hai Gheorghe. șeful Serviciului cir
culației din cadrul Inspectoratului 
de miliție al județului Hunedoara, 
în două zile, în Valea J-nlul au 
fost constatate un număr de 130 în
călcări ale normelor de eirciilație 
pe drumurile publice. Este un nu
măr îngrijorător, caro atrage aten
ția asupra faptului că la volan î.n- 
tîlnim adesea elemente iresponsa
bile, care se bizuia prea mult pe 
noroc, oameni obsedați de viteză, 
de mania depășirilor, și care pot 
provoca orieînd pierderi materials 
și umane nerocunorabile. Majorita
tea acestor abateri constau în vi
teza excesivă, ^.inducere sub in
fluenta alcoolulir depășiri neregîe- 
mentare, folosirea neregulamentară 
a luminilor în l'inp de noapte, ne- 
acordarea priorității do trecere. A- 
cestea sînt tocmai principalele cau
ze care generează accidente de cir
culație.

IOAN TEȘCAN, Ionea :
Am primit scrisoarea dv. în care 

vă declarați pe deplin satisfăcut de 
activitatea desfășurată de medicul 
Radu V. Radu. Relatați amănunțit 
cum acest tânăr medic s-a ocupat de 
sănătatea tatălui dv., în vîrstă de 82 
de ani, acordindu-i asistență medicală 
necesară, Ia domiciliu. Ne rugați să-i 
transmitem mulțumirile familiei dv. 
Ceea ce și facem.

PETER BELLA, Lupeni:
Am cercetat cele sesizate de dv. 

referitor Ia personalul cofetăriei 
.,Corso" din localitate. Este adevărat 
că n-ați fost servit Ia timp, dar a- 
cest lucru s-a înlimplal nu din vina 
personalului ci datorită aglomerației 
din unitate și defectării filtrului.

E bine ca astfel de neajunsuri, 
dacă există, să fie aduse Ia ■cunoș- 
lința șefului do unitate ipentru a pu
ica fi toate măsuri operative.

NEACȘl I. FIOREA, Lupeni:
Dumneavoastră ați iost criticat în 

articolul „Sesizarea convingătoare" 
apărut în ziarul nostru, din 29 apri
lie a. c. ca urmare a netemeiniciei 
acelei sesizări pe care ne-ați tri
mis-o. De acest lucru ne-am con
vins stînd de vorbă ai toți locata
rii din imobilul în care locuiți. Pă
rerea dînșilor a fost împărtășită și 
de tovarășa Roșu, de Ia Consiliul 
popular Lupeni: dv. vă sustragețî 
sistematic do Ia orice obligație pe 
care o aveți în calitate de locatar, 
iar uneori conturbați liniștea vecini
lor prin certurile, scandalurile pe ca
ro le provocați.

BUT.ARDA CONSTANTIN. Uricani:
Pentru a ne convinge de veridi

citatea celor sesizate de dv., în Ie- 
nătura cu îaptnl că Ia magazinul nr. 
72 Uricani bicicletele se vînd cu de
fecte, ne-am deplasat Ia amintita u- 
nitate. Cu permisiunea tov. Czacker 
Wilhelm, responsabilul unității, am 
verificat starea tuturor bicicletelor 
din unitate. Constatarea noastră: 
toale sînt în bună stare, sigilate.

Or dv. dacă aii fi constatat că bi
cicleta prezintă anumite defecțiuni, 
sau are sigiliul rupt aveați dreptul 
să o refuzați. lucru care nu s-a în- 
fimplaf. Si cum în comerț r^',’inia- 
țiiie ulterioare nn mai sînt Inafe în 
considerare...

von:
„Amabilități" într-un 
magazin de pîine

Numeroși cetățeni își inaugurează 
ziua de duminică cu o cursă după 
cumpărături. O cursă pe care o vrei 
rapidă, fructuoasă, căci programul 
« încărcat: te cheamă văile munți
lor înconjurători, stadioanele, te în
deamnă la drum cerul senin.

— Vino repede acasă, dar n-ai ce 
căuta fără pîine !

Graba te face să uiți că, mai ales 
cînd e vorba de cumpărături, soco
teala de acasă nu se potrivește cu 
cea din tîrg. Tîrgul — în forma lui 
corectă magazinul de pîine nr. 7 — 
era gol ca un nou născut. Da nr. 7, 
pe tejghea se găsea o singură fran- 
zeluță de 1,25 lei, pe care șoarecii, 
mai hărniouți, o gustaseră. O.C.L. 
Alimentara și întreprinderea de pa
nificație mai trebuiau să procure și 
o minune ca să facă din biata fran- 
zeluță cîteva mii... In lipsa minunii, 
cumpărătorii Intrau, făceau cîte un 
tur și plecau fluierînd a pagubă.

Abia la ora 8 se putea cumpăra

pîine de la alt magazin, cel de lîn- 
gă policlinică. La ora 9 venise pli
nea și la magazinul nr. 7, dar nu mai 
puteai răzbi de cumpărători. Aglo
merație remarcabilă, dar mai remar
cabilă era vocea șefei de magazin, 
care „punea la punct" pe, unul din 
cumpărători:

— Ce vrei, să-ți duc pîinea a- 
casă ?

Pe o etichetă atîrnată în par
tea de sus a raftului era scris 
șl numele autoarei acestor amabili
tăți : Mihai Rozalia.

Dar cine sînt vinovății pentru a- 
provizionarea atît de defectuoasă a 
magazinelor cu pîine ? întreprinde
rea de panificație? O.C.L. Alimen
tara? Ar trebui știut, așa cum bine 
știut o faptul că, duminica trecută, 
cumpărarea unei pîini i-a costat pe 
sute de cetățeni mai bine de o oră. 
Plus înghesuiala, plus programul 
duminical dat peste cap, plus...

I. BARBU
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• 1891 — Moare M. Kogăl- 
niceanu, om politic, istoric, 
scriitor și ziarist.

° 1954 — A fost inaugurat 
„Podul Prieteniei" de pe Du
năre.

® 1960 — Au avut loc lu
crările celui de-al VlII-lea 
Congres al P.C.R. (20—25).

• 1968 — Expoziție interna
țională de artă grafică (20—25, 
Chicago).

Laboratorul textil de Ia „Vis- 
coza" Lupeni. Aici se hotă
răște în bună măsură calitatea 
mătăsii artificiale.

Un solar „vitreg"
Spre bucuria miilor de copii din 

cartierul Aeroport, mai toate sola
rele de joacă pentru copii au fost 
xeamenajate în cursul anului trecut 
și dotate cu tobogane, balansoare 
și alte instalații menite să ofere mi
cilor locuitori ai cartierului condiții 
optime de recreere. A rămas totuși 
nn solar vitregit, uitat parcă de toa
tă lumea, — în afară bineînțeles de 
copii. E vorba de solarul ce se află 
între străzile Unirii și Viitorului, în 
spatele blocurilor nr. 7 și 12. So
larul arată ca și acum... patru ani, 
cind a început amenajarea Iui : o

groapă mare cu bordură de piatră, 
puțin nisip amestecat cu rămășițele 
blocurilor de beton din care s-a fă
cut bordura, cărămizi și... cîrpe mur
dare de la motocicliștii care-și cu
răță aici mașinile.

Copiii așteaptă ziua în care se vor 
nutea juca în solarul cu pricina. 
Așa așteaptă de patru ani. Pînă a- 
cirm nu s-a găsit nimeni să pună 
bănci în iurnl solarului, să plante
ze arbori, să reîmprospăteze nisipul.

Gospodarii orașului ce au de spus ?

MIHAI F.
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Pentru 5 metri de gard
lntr-o scrisoare adresata 

ziarului, Fodor Alexandru, din 
Petroșani, ne solicită spri/in 
in rezolvarea unei probleme 
vechi: înlocuirea unui gard, 
in lungime de 5 molii, de la 
imobilul din strada Vasile A- 
lecsandri, nr. 14. „De 4—5 
ani soliei!, iărâ rezultat, de 
la sectorul I.L.L. Petroșani 
să-mi înlocuiască gardul, se 
■arată în scrisoare. Am tost 
amînat mereu, ba că nu sînt 
muncitori, ba că nu este ma
terial".

Pornind pe urma celor sem
nalate, am constatat că pe 
por/iunea de stradă unde do
miciliază Fodor Alexandru au

fost refăcute multe garduri. 
Pe străzile alăturate, chiar la 
casele învecinate cu imobilul 
în care locuiește Iov. Fodcr 
gardurile au fost reparate sau 
înlocuite. Ca un făcut, In nici 
una din cele două părți ale 
imobilului cu nr. 14, repara
rea gardului nu a fost... prin
să în programul de lucru al 
sectorului I.L.L.

Apare deci întrebarea fi
rească : de ce trebuie ca, 
pentru refacerea unui gard de 
5 metri, cetățeanul să fie a- 
mînal ani de zile și purtat pe 
drumuri pentru a i se tezolva 
o cetinjă îndreptățită ?

I. DAVID
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5,00 Buletin de știri; 5,05— 
6,00 Program muzical de dimi
neață; 5,30 Buletin de știri; 
6,00—8,25 Muzică și actuali
tăți; 8,25 Moment poetic; 8,30 
La microfon, melodia prefera
tă; 9,00 Buletin de știri; 9,05 
La microfon, melodia preferată;
9.30 Matineu literar; 10,00 
Să-nvățăm un .cîntec. „Răsună 
codrul" de loan Chirescu, ver
suri de. I. U. Soricu; 10,30 
Muzică populară; 11,00 Buletin 
de știri; 11,25 Recital de ope
ră Viorica Cortez Guguianu; 
11,45 Sfatul modicului; 12,00 
Cîntece cu și fără cuvinte;
12.30 Intîlnire cu melodia popu
lară și interpretul preferat; 
13,00 Radiojurnal. Sport. Bule
tin meteorologic; 13,20 Soliști 
și orchestre de muzică ușoaTă; 
14,00 Cîntă orchestra de mu
zică populară „Plaiurile Bis
triței" din Bacău; 14,15 Dum
brava minunată (emisiune pen
tru școlarii din clasele 1—II); 
14,50 Melodii populare; 15,00 
Buletin de știri. Buletin me- 
teo-rutier; 15,05 Piese .pentru 
chitară de compozitori spa
nioli; 15,15 Lectură în premie
ră. Lucian Blaga: „Zări și 
ape"; 15,35 Farmecul unui 
vals; 16,00 Radiojurnal. Sport. 
Buletin meteorologic; 16,20 Me
lodii populare; 16,30 Cores
pondență specială : © zi la
poștă. Radio-anchetă de Stela 
Neagu; 17,15 Pentru patrie; 
18,00 Buletin de știri; 18,02 
Revista economică; 18,20 Mu
zică populară; 18,45 Pagini ce-
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lebre .din opere; 19,00 Radto- 
gazeta de seară; 19,30 O me
lodie pe adresa dumneavoas
tră; 20,00 Buletin de știri; 
20,05 Actualitatea în revistele 
literare; 20,20 Vechi melodii 
populare; 20,40 Cîntece do 
Gherasc Deridrino; 20,55 Noap
te bună, copii; 21,00 Muzică; 
21,05 „In cartea de aur a ță
rii". Montaj radiofonic de ton 
Segărceanu; 21,25 Soliștii Con
stantin Drăghici și Deris Day; 
22,00 Radiojurnal. Buletin me
teorologic. Sport; 22,20 Muzi
că ușoară interpretată de Trio 
Alpin; 22,30 Moment poetic; 
22,35 Pagini clasice în inter
pretări moderne; 23,00 Muzică 
ușoară; 24,00 Buletin de știri; 
0,05—3,55 Estrada nocturnă. Bu
letine de știri și meteo-rutiere 
la orele 1,00; 2,00 și 3,50.

r

• PROGRAMUL 11 :
7,00 Pe plaiuri bănățene cu 

cîntec și joc; 7,30 Buletin -de 
știri. Buletin meteo-rutier; 7,39 
Muzică; 7,45 Matineu muzical; 
8,00 Cîntece populare; 8,10 
Tot înainte (emisiune pentru 
pionieri); 8,30 Buletin de știri; 
8,59 Fragmente din opera „Ca
pra cu trei iezi" de Alexan
dru Zirra; 10,00 Buletin de

știri; 10,05 Mic vals de estra
dă de Sibiceanu; 10,10 Teatru 
radiofonic : „Nu-i adevărat, 
totuși cred"; 11,10 Mîndra mea 
floate aleasă — muzică popu
larii; 11,25 Concert de muzică 
ușoară; 12,00 Buletin de știri. 
Buletin meteorologic; 12,07 
Cîntă Mai ia Pașca, Gavril 
Pninoii; și Dumitru Ciobanii; 
12,30 Fredonați cu noi; 13,30 
Revista revistelor științifice; 
13 40 Recital de operă Ionel 
Pantea; 14,00 Radiojurnal. Bu
letin mefeo-rutier; 14.08 Con
cert de prînz; 15,00 Muzică 
ușoară de Gelu Solomonescu 
și Eugen Teger; 15,30 Muzică 
populară; 16,15 Muzică ușoară 
interppetală la .muzicuță; 16,20 
Pe teme medicale; 16,45 Muzi-* 
că ușoară de Elly Roman; 17,00 
Radiojurnal. Buletin meteoro
logic; 17,15 Din pîlnia gramo
fonului; 17,35 Muzică ușoară; 
17,45 Muzicieni români de azi 
despre muzicieni români de 
ieri : Marțian Negrea despre 
Eusebie Mandicevski; 18,10 
Noutăli de muzică ușoară in
terpretată de Michele; 18,30 
Scriitori ai secolului XX: Mi
ka W-aklery; 18.50 Muzică;
18,55 Buletin de știri; 19.00 
Transmisiune de la Opera Ro
mână : „Cavalerul rozelor" de 
Richard Strauss.ln pauză. Bu
letin de știri; 22,00 Muzică 
populară; 22,20 Muzică din o- 
perete; 23,00 Radiojurnal; 23,07 
Arta violonistică a lui Geor
ge Enescu (reluare); 23,50 In- 
tîlnire cu jazzul; 0,55—1,00 
Buletin de știri. Buletin me
teo-rutier.

I
I
I
i

I
I
I
I i
I
I
I
I
I
I
I
I
I

INSTITUTUL DE MINE
PETROȘANI
angajează

— Un revizor confab !

principal [8 linleplinjrra EBiij 
llilor W».

!-

Alte informații se primesc zilnic la serviciul personal 
Institutului din str. Instiluliihii nr. 20.

ai

ȘCOALA PROFESIONALA COMERCIALA
PETROȘANI
anuala

că pentlrs® airaiii I școlar 1968/1969 face 
înscrieri peralro «irmăioarele me" 
serii s

® vîoător produse alimentare
® vmzătsr produse textile și 

îMălță minte
ospătari

Reorularea se face din județele Alba și Hunedoara, iar 
înscrierile se fac Ia O.C.L.-uriie respeclive.

CONDIȚII: fete și băieți între 14—18 ani, absolvenți ai 
școiii generale de 8 ani.

Informații Ia Școala profesională comercială str. 23 An
glist nr. 6, telefon 1716.

ÎNTREPRINDEREA
DE INDUSTRIE LOCALĂ 

PETROȘANI
execută h domiciliu următoarei© 

prestații de serviciu:

— LLSTBLIBI MOBILA
— RECOTOIȚIO^IRI MOBILĂ
— BEPAHÂfII TAPIȚERII

Cei interesați se vor adresa Ia direcțiunea întreprinderii 
din sir. Mihai Viteazul nr. 1, telefon 1323.
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BUDAPESTA
Sesiunea grupului 

de lucru al partidelor 
comuniste și muncitorești

La 18 iunie s-a deschis la Buda
pesta o sesiune a grupului de lucru 
însărcinat cu pregătirea materialelor 
pentru consfătuirea partidelor comu
niste și muncitorești.
. După cum sî-ntem informați, Comi
tetul Central al Partidului Muncito
resc Socialist Ungar a adresat Co
mitetului Gentral al Partidului Co
munist Român invitația de a parti
cipa la activitatea acestui grup de 
lucru Răspunzînd acestei invitații și 
consecvent hotărîrii de a-și aduce 
contribuția la organizarea unei con
sfătuiri internaționale care să favo
rizeze. atenuarea surselor de încor
dare din mișcarea, muncitorească șl 
să reprezinte un aport real la nor
malizarea relațiilor dintre partidele 
frățești, la cauza unității lor, Comi
tetul Central al Partidului Comunist 
Român a decis să trimită la Buda
pesta reprezentanții săi, ca obser
vatori. In această calitate participă 
la lucrări tovarășii . Ștefan Voiau, 
membru al C.G. al P.C.R., redactor 
șef ai revistei „Lupta de clasă" și 
Andrei Ștefan, prim-adjunot al șefu
lui Secției internaționale a C.G. al 
P.G.R.

în repetate 
Comunist Român 

atenție deosebită necesită- 
întîlnirile și lucrările .pre-

Așa cum a subliniat 
rînduri, Partidul 
acordă o 
ții ca la 
gătitoare, cît și la consfătuirea inter
națională, 
damnate sau blamate 
țești prezente sau nu 
tîlnlri — considerînd 
cea mai mare importanță 
realizarea unui schimb liber și de
mocratic de păreri între partide e- 
gale în drepturi, pentru crearea de 
condiții care să facă posibilă o par
ticipare cît mai largă Ia consfătui
rea internațională. Trimiterea la ac
tualele lucrări de la Budapesta a 
unor observatori constituie expresia 
poziției consecvente a Partidului 
Comunist Român de a face totul pen
tru ca problemelor mișcării comu
niste să li se găsească soluții .co
respunzătoare intereselor cauzei coe
ziunii mișcării comuniste, a hotă
rîrii sale de a-și aduce contribuția 
la unitatea partidelor comuniste șl 
muncitorești.

să nu fie atacate, con- 
partide fră- 

la aceste în- 
aceasta de 

pentru

(Agerpres)

Conferința Comitetului juridic 
al Consiliului european

ANKARA. — Marți au început la 
Izmir (Turcia), sub președinția mi
nistrului turc al justiției, Hasan Din- 
cer, lucrările conferinței de trei zile 
a Comitetului juridic al Consiliului 
european. Participă 15 delegați din 
19 țări occidentale. Pe ordinea de 
zi figurează situația din Grecia, 
precum și probleme referitoare la 
armonizarea legislației din țările 
membre, unele reforme privind drep
tul Internațional, dreptul civil și co
mercial și reforme în domeniul crf- 
min aii sticli.

Intr-o conferință de presă, pre
ședintele Comitetului juridic, brita
nicul Samuel Silkiu, a declarat că 
Grecia va fi expulzată din Consiliul 
european, dacă în cel mai scurt timp 
nu va restabili, pe calea unor ale
geri libere, o ordine democratică. 
Totodată, Silkiu a declarat că ra
portul privitor la situația din Gre
cia, prezentat conferinței do delega-

țul olandez Van der Stoel, a pro
vocat o adîncă îngrijorare în rîndul 
participanților. Intre altele, raportul 
a relevat că în ultima vreme guver
nul militar de la Atena a demis din 
funcțiile lor 30 de juriști șl magis
trali.

© -

provocatoare 
împotriva 
II» P. Cliiaeze

PEKIN. — Agenția China Nouă 
transmite că la 15 iunie un avion 
militar american a pătruns în spațiul 
aerian al R. P. Chineze, deasupra 
provinciei Guandun. 
o navă de război a 
apele teritoriale ale 
în aceeași provincie.

Un purtător de cuvint al Minis
terului Afacerilor Externe al R. P. 
Chineze a fost autorizat să dea un 
avertisment în legătură cu aceste 
acte provocatoare.

In aceeași zi, 
S.U.A. a violat
R. P. Chineze

Sosirea Ia Washington 
a tovarășului 
Alexandru Bîrlădeanu

WASHINGTON. — Trimisul spe
cial Agerpres, Nicolae Ionescu, trans
mite : Marți seara a sosit la Wa
shington Alexandru Bîrlădeanu, vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, președintele Consiliului Na
tional al Cercetării Științifice, care, 
la invitația personală a consilierului 
special al președintelui S.U.A. pen
tru știință și tehnologie, dr. Donald 
Hornig, va face o vizită în Statele 
Unite, însoții de 
de știință.

Pe aeroportul
Ies" din apropierea capitalei oaspe
tele român și persoanele care îl înso
țesc au fost întîmpinati de dr. Do-

un grup de oameni

internațional „Dul-

n-ald Hornig, precum și de Walter 
Stoesel jr., adjunct al asistentului 
secretarului de stat, Daniel Margo- 
lies, asistent al directorului Oficiu
lui pentru știință și tehnologie al 
Casei Albe, dr. Wallac Joyce, ad
junct al secretatului pentru proble
mele științifice și tehnologice din 
partea Departamentului de Stat, Sa
muel King, adjunct al șefului pro
tocolului S.U.A., George Kaplan, 
șeful Biroului pentru România din 
Departamentul de Stat.-

Erau prezenți, ■ de asemenea, Cor- 
neliu Bogdan, ambasadorul României 
la Washington, și membri ai amba
sadei.

Prelungirea mandatului 
forțelor O.N.U. în Cipru

NEW YORK. — La cererea secre
tarului general al O.N.U., U Thant, 
Consiliul de Securitate a hotărît 
marți seara, în unanimitate, prelun
girea mandatului forțelor O.N.U. în 
Cipru pînă la data de 15 decem
brie a. c. înainte de a se trece la 
vot, au luat cuvîntul reprezentanții 
Ciprului, Turciei și Greciei, care

și-au exprimat 
rea contactelor 
celor două comunități vor duce la 
solutionarea problemei cipriote.

Forțele O.N.U. staționează în Cipru 
din martie 1964 și de la acea 
mandatul acestor forte a fost 
lungit succesiv.

sperantele că relua- 
directe între liderii

dată
pre

Interzicerea vînzării unor 
tipuri de arme în S. U. A.

WASHINGTON. — Comisia sena
torială pentru problemele judiciare 
a aprobat, cu 5 voturi contra nici- 
u.nui, propunerea Administrației 
Johnson de a se interzice vînzarea 
unor tipuri de arme prin corespon
dentă. Același organism și-a propus 
pentru săptămâna viitoare inițierea

audieri 
forme

cu scopul studierii și 
de control asupra ar-

—------
JAPONIA : La Tokio a lost construit un cartier subteran, accesul 

spre acesta fiind asigurat de mai multe autostrăzi.
IN CLIȘEU : Căi de acces spre zona subterană a orașului Tokio.

Cui aparțin pămînturile 
braziliene ?

(Utmate din pag. I)

Iar s-au „cumpărat" cinci hectare, 
lucru recunoscut în fata autorități
lor de către unul din afaceriști. Cei 
mai multi din proprietarii străini nu 
utilizează de loc pămînturile obținute 
la preț de jaf pentru agricultură, 
ci se mărginesc la extracția ilegală 
de minereuri strategice, în primul 
rînd radioactive, și la trimiterea 
lor peste hotare. Serviciul de Infor
mații al forțelor aeriene a depistat 
circa patru sute de terenuri de ate
rizare clandestine, în zone Izolate 
și qren de supravegheat, care ser
vesc operațiilor de contrabandă cu 
minereuri.

Pînă la jumătatea anului trecut, 
problema înstrăinării de pămînturi 
în regiunea amazon,ică, deși tratată 
ocazional în paginile presei, nu reu
șise să sensibilizeze în mod deose
bit opinia publică. Lucrurile s-au 
schimbat însă o dată cu faimosul 
caz al nord-americanului Stanley 
Sellig, invitat la un moment dat să 
explice prin ce modalități a izbutit 
să ajungă proprietar a 60 000 ha de 
pământ brazilian, suprafață depășind 
de trei ori pe cea a statului Guana- 
bara și incluzînd în întregime unul 
din cele mai mart municipii brazi
liene în nordul statului Goias. Din 
explicațiile lui. Sellig s-a desprins și 
faptul că înainte de a-și însuși te
renurile el a efectuat studii aerofo-

tometrice cu aparate detectoare a- 
flate în dotarea armatei Statelor 
Unite și că este sprijinit de marele 
grup monopolist al Rockefellerilor. 
Episodul a dezvăluit brazilienilor 
în mod limpede încotro țintesc in
teresele străine și a stimulat astfel 
continuarea cercetărilor. Acum, ra
portul comisiei parlamentare scoate 
la iveală că grupul Sellig nu numai 
că nu e singurul, dar nici nu este 
cel mai mare. In Mato Grosso, fir
ma „Lancashire Investment" stăpâ
nește aproape un milion de hectare. 
In același timp există cel puțin 
două duzini de alte proprietăți 
străine între 120 000 și 430 000 ha, 
cum sînt cele apartinînd superlabi- 
fundiarilor James Briyan, Richard 
Morrow, Cork Stinson, Lee Newton, 
Victor Qalwell și alții. In afară de 
americani, există și cîtiva magnați 
vest-germani, olandezi și japonezi. 
Principele Rainer din Monaco po
sedă și el un teren în Mato Grosso 
cu o suprafață de douăsprezece ori 
mai mare decît propriul său princi
pat, dar fată de standardul instituit 
aici de americani principele" intră 
doar în categoria proprietarilor de 
mina a treia. Se semnalează toto
dată tendința de concentrare a pro
prietăților funciare în trusturi colo
sale, așa cum este cazul cu „Brazii 
Land Cattle Packing", staple a 
2 890 000 ha.

Pe lingă minereuri, o atracție de

osebită o prezintă metalele și pie
trele prețioase. In această privință, 
firma „Unites States Brazil" a rea
lizat deocamdată performanta ma
ximă, achiziționând aproape în în
tregime zona diamantiferă de pe 
cursul superior al rîului Tocantins.

Raportul comisiei parlamentare de 
investigații recomandă puterii exe
cutive anularea urgentă a tuturor 
actel-or de proprietate obținute de 
străini prin procedee ilegale și ex
proprierea respectivilor. Senatorul 
Eurico Resende afirmă că .proble
ma suprafețelor mari de pământ a- 
partinînd străinilor este deosebit de 
gravă și solutionarea ei va presupu
ne probabil prima alterare a noii 
constituții a tării, precum și revizui
rea codului civil". Preocuparea au
torităților. federale este ilustrată și 
de faptul că implicațiile dimensiu
nilor extraordinare ale vînzării de 
terenuri către străini au făcut o- 
biectul analizei la ultimele două 
reuniuni ale Consiliului siguranței 
naționale, în fruntea căruia se află 
președintele republicii. O serie de 
înalți șefi militari consideră că tre
buie luate măsuri drastice pentru 
a evita repetarea a ceea ce s-a în- 
tîmplat în secolul trecut cu Mexi
cul, unde un proces similar de în
străinare a pământului a dus în cele 
din urmă la pierderea unei mari 
părți din teritoriul național în fa
voarea Statelor Unite.
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unor 
altor 
maior, inclusiv măsuri privind înre
gistrarea tuturor armelor de foc și 
a deținătorilor acestora.

Asasinarea senatorului Kennedy, 
publicarea unor statistici cu privire 
la criminalitatea pe teritoriul S.U.A., 
precum și rapoartele organelor com
petente privind creșterea numărului 
crimelor comise cu arma 
mină au determinat accelerarea 
doptării unei asemenea legislații.

¥
LOS ANGELES. — Richard 

kley,

în
a-

Buc- 
avocatul apărării (numit din 

oficiu) în procesul lui Sirhan Slr- 
han, asasinul senatorului Robert 
Kennedy, a declarat că nu are ni
mic împotrivă ca acesta să fie apă
rat de un jurist iordanian, dacă vor 
permite organele judiciare din Ca
lifornia. El a făcut această declara
ție după ce asociația națională a 
avocaților din Iordania, a numit pa
tru avocat! pentru a-1 apăra pe Sir
han. Avocafii Iordanieni urmează să 
plece în curînd în S.U.A.

Sirhan continuă să fie păzit cu 
strictele în închisoarea din Los An
geles, în timp ce politia primește 
numeroasele avertismente că acesta 
va fi uois.

A

— Peste 2 000 
ocupat facul- 
a Universilă-

CARACAS, 
de studenti au 
lalea de științe 
fii din capitala Venezuelei,
Caracas, în semn de protest 
fa[ă. de numărul insuficient de 
profesori și lipsa 
de laborator.

Pe de altă parte 
că și în Argentina 
dus incidente între 
politie. Aproape 
denii din orașul La Plata, ca
re intenționau 
o demonstrație, 
prăștiati de politie. Șase stu
denti au fost arestați.

aparatelor

se anun[ă 
s-au pro- 

studenfi și 
500 de stu-

să organizeze 
au tost fm-

A-RIO DE JANEIRO. — 
proximativ 50 de persoane 
și-au pierdut viața în urma 
unei alunecări de teren în a- 
propiere de orașul Salvador, 
capitala statului Bahia. Echi
pele de salvare nu au desco
perit pînă în prezent decît 
cinci cadavre. Aproximativ 
de case au fost distruse

Transplantare
de hcal

35

dinNEW YORK. — La un spital 
Boston (S.U.A.) a fost efectuată o 
operație de transplantare a ficatu
lui. Pacientul, un băiat în 
16 ani, bolnav de cancer, 
ficaitul unui alt băiat în 
12 ani, decedat, la acest spital.

Operații a durat .9 Ore și jumă
tate.

vîrstă de 
a primit 

vîrstă de

Eșuarea lansării unei
„Polaris A-2"

CAPE KENNEDY. — O rachetă de 
tipul „Polaris A-2" a fost lansată 
niarti de pe un submarin în imer- 
siune, dar la numai 90 de secunde 
după lansare a trebuit să fie distru
să în zbor, deoarece scăpase de sub

R. S. CEHOSLOVACĂ: As
pect de muncă la linia de a- 
samblare a motocicletelor pro
duse la Strakonice.

ti

HANOI. — Corespondentul Ager
pres, A. Ionescu, transmite: In aju
nul celei de-a 9-a ședințe a convor
birilor de la Paris dintre reprezen
tanții R. D. Vietnam și S.U.A., postul 
de radio Hanoi a difuzat un comen
tariu în care sînt respinse preten
țiile americane cu privire la 
zisa „reținere reciprocă".

In comentariu se subliniază 
tul poporului vietnamez de a 
nua lupta pînă la lichidarea
siunii., Statele Unite — se spune în

așa-

drep- 
contl-
agre-

Luptele din
Vietnamul de sud

SAIGON. — Ultimele știri trans
mise de agențiile de presă arată că 
luptele în Vietnamul de sud, atît în 
regiunea Saigonului, cît și în regiu
nile septentrionale au continuat cu 
intensitate. La Saigon, tirul artile
riei F.N.E. a lovit cîteva obiective 
din cartierul portului din al patru
lea arondisment din Saigon. De a- 
semenea, în imediata vecinătate a 
Saigonului — relatează agenția 
France Presse — mai multe concen
trări de trupe și poziții întărite ale 
trupelor americano-saigoneze au fost 
atacate necontenit de tirul de mor- 
tiere ale F.N.E. La Gia Dinh, o sub
urbie situată la nord de capitala 
sud-vietnameză, unități ale patriofi- 
lor își mențin de peste două săp
tămâni pozițiile, în pofida atacurilor 
repetate ale inamicului. In fata lovi
turilor tot mai puternice pe care le 
primesc trupele saigoneze și inter- 
ventioniste din partea F.N.E., „parla
mentul sud-vietnamez a aprobat re
cent legea privind mobilizarea gene
rală".

comentariu — nu au dreptul de a 
cere limitarea și nu vor putea li
mita dreptul sfînt al poporului viet
namez de a lupta împotriva agresiu
nii. Atîta timp cît o părticică cît 
de mică a teritoriului vietnamez se 
află încă în mîinile Statelor Unite, 
atîta timp cît agresorii americani se 
vor găsi pe pământul vietnamez, po
porul vietnamez va continua lupta, 
subliniază postul de radio Hanoi.

Poporul vietnamez cere ca S.U.A. 
să revină la problema cea mai ur
gentă a convorbirilor de la Paris — 
aceea a încetării 
raidurilor 
lalte acte 
Vietnam, 
apoi alte
două părți. Dacă convorbirile nu vor 
da rezultate, Statele Unite vor 
ta întreaga răspundere în fata 
niei publice mondiale.

necondiționate a 
aeriene și tuturor .celor- 
de război împotriva R. D. 

pentru a se putea aborda 
probleme interesînd cele

pur- 
op:-

Adunare

comemorativă
la Praga

PRAGA. — Agenția C.T.K. rela
tează că la Praga a avut loc o adu
nare în memoria părașutiștiilor ceho
slovaci, care, în mai 1942, au orga
nizat un atentat împotriva conducă
torului ocupațiet hitleriste din Ceho
slovacia, Heydrich. La această adu
nare, precedată de o demonstrație 
a participanților la mișcarea de re
zistentă din Cehoslovacia, a luat 
cuvîntul J. Smrkovsky, președintele 
Adunării Naționale a R.S.C.

acceptat

S.M. pentru întreținerea trapetar 
lor de pe fc

BONN. — R. F. a Germaniei a 
acceptat să compenseze cea mai ma
re parte a cheltuielilor S.U.A. pen
tru întreținerea trupelor lor stațio
nate pe Rin, alocînd în acest scop 
suina de 725 milioane dolari, a a- 
nuntat Ministerul de Externe vest- 
german. Banca Federală va cumpăra 
bonuri de tezaur americane în va
loare de 500 milioane dolari și va

Trupele portugheze 
teritoriul congolez

KINSHASA. Agenția congoleză de 
știri a dat publicității marți un co
municat în care se arată că trupele 
portugheze din Angola au lansat 30 
de bombe asupra teritoriului congo- 
lez (Kinshasa), omorînd 10 persoane

au bombardai

și rănind 6. 
bombele au 
populată de 
Incidentul a 
Organizației

Potrivit aceleiași surse, 
căzut într-o regiune 
congolezi șl angolezi, 

fost adus la cunoștința 
Națiunilor Unite.

DESCOPERIREA UNEI COMETE
NEW YORK. —• Mark Whitaker, 

în vîrstă de 16 ani, din orașul Bishop 
(Texas), a descoperit cea de-a doua 
cometă a anului 1968.

Oficialitățile Observatorului astro
nomic de la Institutul Smithsonia au 
declarat că Whitaker este cea mai 
tânără persoană care a descoperit 
vreodată o cometă. Cometa a fost 
denumită Whltaker-Thomas, după 
numele descoperitorului și al astro-

Cutremur
de pămînf 
în Insulele Azore

nomului profesionist care a confir
mat descoperirea.

Whitaker a declarat că a făcut a- 
ceastă descoperire la 15 iunie după 
ce timp de trei nopți studiase cerul 
cu intenția de a descoperi o cometă. 
Norman Thomas, astronom la Ob
servatorul din Flagstaff (Arizona), a 
anunțat înregistrarea acestei comete 
pe o placă fotografică, întrebuința
tă la urmărirea aSteroidului Ikarus.

Se apreciază că noua cometă nu 
are coadă și este prea slabă pentru 
a fi văzută cu ochiul liber, dar poate 
fi observată ușor cu ajutorul teles- 
coapelor în regiunile sudice ale Sta
telor Unite.

depune alte 125 milioane dolari 
băncile comerciale din S.U.A.

la 
Tot

odată, Industria de armament . vest- 
germană va achiziționa din S.U.A. 
diverse piese componente ale unor 
instalații militare construite în R Fi.G 
în valoare de 100 milioane dolari.

Ministerul de Externe a anunțat, 
de asemenea, 
germană de 
„Lufthansa" a 
la un proiect 
achiziționarea 
printr-un credit obținut de la Banca 
americană de export-import, procu- 
rînd suma necesară din R.F.G. Deși 
nu face parte din acordul de com
pensații, afirmă ministerul, această 
schimbare a sursei de credit va con
tribui la reducerea presiunilor exer
citate asupra balanței de plăti a 
S.U.A.

că societatea 
transporturi 
acceptat să 

anterior de a 
unor avioane

’•f

Senatul columbian 
a aprobat 
reformele 
constituționale

BOGOTA. — Senatul columbian a 
aprobat modificările constituționale 
propuse de președintele Carlos Lie- 
ras Restrepo pu.nînd astfel capăt cri
zei prezidențiale. Senatul respinsese, 
în urmă cu două săptămâni, refor
mele constitutionale cerute de pre
ședinte, fapt ce ÎI determinase pe 
acesta să-și prezinte demisia, 
presiunea unor manifestații, 
sebi din partea
voarea președintelui, senatul 
pins demisia.

Principalele modificări constfluțio- 
nale prevăd reducerea numărului 
parlamentarilor columbien.i de Ia 
296 la 252 și Introducerea sistemu
lui proportional al reprezentării în 
congres.

Sub 
îndeo- 

studentilor, în fa- 
ă res-

LISABONA. — Un comunicat al 
serviciului portughez de meteorolo
gie anunță că, în zilele de duminică, 
luni și marți, în Insulele Azore au 
fost înregistrate 6 cutremure de pă
mînt, a căror intensitate n-a depășit 
6 grade pe scara internațională, 
s-au înregistrat victime și nici 
gube materiale. ■

Greva generai a paralizat 
întreaga activitate economică

rachete

Nu 
pa-

controlul aparatelor de ghidare.
Oficialitățile marinei americane 

anunțat că aceasta este a 2-a rache
tă „Polaris A-2" care a fost distru
să în zbor. Incidentul anterior s-a Autoritățile au declarat însă că 
produs la 15 ianuarie. nu s-au semnalat incidente, forte de

au

MONTEVIDEO. — Greva generală 
declarată marți în Uruguay, la che
marea Confederației Naționale a 
muncii în semn de protest fată de 
introducerea de către guvern a stă
rii de urgentă, a paralizat întreaga 
activitate economică a țării. Ea a 
cuprins în întregime căile ferate, 
industria textilă, industria chimică, 
băncile, activitatea portuară, învă- 
țămîntul public. Partial au fost afec
tate de grevă poșta, telecomunica- 

' title și instituțiile publice.

încălcat măsurile de 
președintele Jorqe 

a avertizat că va lua

politie patrulând străzile și veghind 
la menținerea ordinel. Cu toate a- 
cestea, după cum relatează agenția 
U.P.I;, peste 60 de persoane au fost 
arestate, în ultimele zile sub învi
nuirea de a fi 
securitate, iar 
Pacheco Areco
„măsuri și mai aspre", pentru a im
pune ordinea în tară. Potrivit unor 
observatori politici, introducerea 
stării de urgență a agravat încorda
rea existentă de mai multă vreme 
între guvernul Uruguayan și pătu
rile populației.
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