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si permanent asupra îndeplinirii
GHEORGHE FURDUI 

secretar al Comitetului muni
cipal de partid Petroșani

Cu sprijinul și îndrumarea 
comitetului municipal de par
tid. organele și organizațiile 
dc partid, de masa și economi
ce desfășoară o muncă susți
nută pentru traducerea in via
ță a hotărîrilor partidului 
statului. In centrul 
comitetului municipal, 
ganizațiilor de partid stă în
deplinirea prevederilor confe
rințelor județene și municipa
le de partid, care, in lumina 
documentelor Congresului al 
IX-lea și ale Conferinței Na
ționale. au pus in fața oame
nilor muncii din Valea Jiului 
sarcini deosebit de importante 
privind dezvoltarea economi
că. socială și culturală a mu- 
Jîcipiuhii.

Pentru asigurarea cunoaște
rii temeinice a sarcinilor cu
prinse in hotărîri de către cei 
chemați să le dea viață, in 
practica comitetului municipal, 
a biroului său, a majorității 
comitetelor de partid și birou
rilor organizațiilor de bază, 
s-a statornicit obiceiul ca ho
tărîrile organelor superioare și 
proprii să fie studiate în mod 
organizat. O metodă care s-a 
dovedit eficientă in ceea ce 
privește cunoașterea hotăriri- 
îor o constituie organizarea de 
către comitetele municipal și 
orășenești de partid, cel puțin 
o dată pe trimestru, a studierii 
hotărîrilor și planurilor de mă
suri ale orcanelor superioare 
și proprii. Cu acest prilej acti
vul este informat de către 
membrii biroului comitetului 
municipal asupra sarcinilor ce 
îi stau în față în etapa res
pectivă.

în scopul asigurării unui a- 
Jutor cit mai eficient în cu
noașterea temeinică și organi
zare a aplicării hotărîrilor, pen
tru generalizarea experienței 
pozitive, membrii comitetului 
municipal, ai biroului său. ac
tiviștii de partid, sînt repar- 

și 
atenției 
al or-

r
(

fost greu să constat 
purilc lor o umbră 
mulțumire :

— Numa' de ieri

înd am dat de oamenii 
brigăzii conduse de 
Vasile Căuș, nu mi-a 

pe chi
de ne-

sîntem 
aici, la „camera" 6. Cei dina
intea noastră au cam fușe- 
rit-o- Monografia de armare 
n-a fost respectată și ortul 
arată ca vai de lume...

M-am interesat cine i-a pre
cedat. cum de-au fost in stare 
să le dea atita bătaie de cap. 
Am aflat că-i vorba de bri

gada lui Pavel Madarasz, '''tar
te „slr/ngătoare" de... minu
suri (unul din argumentele pe 
care le aducem in acest sens:

LA ȘCOALA
1

BRIGĂZII
ce te aproape 600 tone restante, 
cumulate de la începutul a- 
nului. realizarea sarcinilor de 
producție pe luna mai alin- 
gmd o „cotă" alarmam de 
scăzută: nici 60 la sulă).

— Dar trece și asia. II pu
nem noi repede la punct in 
2—3 schimburi. îmi întrerupe 
șirul gîndurilor nu prea... lu
minoase, Vasile Dumitru, vred
nic vagonetar, continuu preo
cupat ca procesul de extra
gere din subteran să se des- 
iașoare la nivelul cerințelor. 
Intimpinăm greutăfi m-ii mari 
Iu transportul lemnului oco
lim peste 100 metri pe la a- 
baiajul 5, căci intre ușile'de 
aera/ ale ramificației directe 
• sie apă. nu glumă, și trebuie 
scoasă...

Inginerul Traian A. rames- 
cu, șeful zonei 11. care asistă 
la discufie, după ce mă pu
ne la curent cu laplul că s-au 
luat deja măsuri pentru ca

■ pompă corespunzătoare să 
a /ungă urgent la locul cu pri
cina, mă ia deoparte și-mi re
latează cu căldură in cuvinte 
dospre acești oameni cărora 
v iafa minei, soarta produc
ției le ridică probleme în fie- 

tizați pe localități, întreprinderi 
și șantiere, pe organizații do 
bază. Acordind atenție sporită 
studierii, cunoașterii și tradu
cerii în viață a hotărîrilor or
ganelor superioare, organele și 
organizațiile de partid se preo
cupă în același timp de îmbu
nătățirea activității pentru ela
borarea propriilor hotărîri. 
Pentru pregătirea materialelor 
de analiză, in practica muncii 
comitetelor de partid munici
pal. orășenești și din majori
tatea întreprinderilor s-a sta
tornicit metoda creării de co
lective în care sînt antrenați 
membrii organelor de partid 
și ai comisiilor obștești, cadre 
de specialitate, care, pe baza 
studierii la fața locului a unor 
probleme și a consultării or
ganelor locale de partid, pre
zintă propuneri concrete pen
tru elaborarea unor hotărîri și 
planuri de măsuri.

îndrumate de către comite
tul municipal de partid, comi
tetele orășenești, comunale, de 
întreprinderi și instituții se 
ocupă cu mai multă răspun
dere de planificarea muncii, 
do elaborarea hotărîrilor și a 
măsurilor. Astfel, comitetul de 
partid do la mina Lupcni a 
prevăzut măsuri judicioase pri
vind folosirea mai eficientă a 
fondului de timp de lucru, iar 
la mina Lonea plenara comi
tetului dc partid, analizînd căi
te $î posibilitățile de reducere, 
a cheltuielilor de producție, a 
elaborat măsuri concrete pen
tru micșorarea consumurilor 
specifice șl înlăturarea cheltuie
lilor neproductive.

în organizarea traducerii în 
viață a hotărîrilor și măsurilor 
luate. în efectuarea controlu
lui îndeplinirii sarcinilor sta
bilite, pe lingă membrii comi
tetului municipal și ai celor
lalte organe de partid, sînt an
trenați prin comisiile pe pro
bleme și alte cadre cu expe- 

care clipă. îi frămînlă, le o- 
cupă întreaga existentă. Mă 
face să-i simt aproape pe 
componenfii colectivului har
nic, trainic sudat, disciplinat 
al minerului Căuș.

Ce fel de om e șeful de bri
gadă ? Nu-i greu de spus cînd 
îl cunoști...

— Holărît, destoinic. Nu-i 
place să vorbească mult, ci 
să realizeze. Pretinde fiecă
ruia să facă, dacă nu cit el, 
măcar să se vadă 
de a-1 ajunge...

Probabil cu toții 
intuiesc... pretenția 
lui", acționează în spiritul ei: 
și minerii șeii de schimb Va
sile Străjean, Dumitru Pîșnei,

nr.

Alexandru Trosnoi, pe care 
l-am cunoscut („sini de 1'3 ani 
aici la mină și n-aș putea 
pleca nicăieri altundeva"...); 
și ajutor-minerul loan Gheți, 
și \ agonelarii Aurel Sandu, 
și Constantin Bogatu... Efec
tele pozitive s-au conturat 
pregnant : in cadrul vechiu
lui loc de muncă — abatajul 
cameră nr. 3 — brigada a 
adunai „gospodărește" peste 
700 de tone cărbune de ca
litate de la începutul anului; 
peste 156 de metri este media 
u\ ansărilor lunare (s-au obți
nui șl „vdriuri" de 170 de 
metri), iar productivitatea 
muncii in abataj se „stabili
se" (temporar...) in jurul ci- 
IreiQe 7,3 tone pe post... Deci, 
„abundență" de „garanții" 
pentru rezultate viitoare cel 
puf in tot at it de Irumoase in 
noul front.

— Sini cel mai „proaspăt" 
ortac al brigăzii — a (inul să 
precizeze vagonetarul Hie Co- 
slache. Aici am învățat ne-

Traian MdLLER

(Continuare in pag. a 3-a) 

riență, competente, comuniști 
din rîndul specialiștilor etc. 
Cu participarea unor asemenea 
cadre s-a controlat, dc pildă, 
modul în care se aplică indica
țiile privind realizarea planu
lui de investiții, desfășurarea 
și eficiența învățămîntului de 
partid, respectarea normelor 
de tehnica securității muncii, 
îndeplinirea sarcinilor stabilite 
de biroul comitetului județean 
cu privire la organizarea știin
țifică a producției și a muncii, 
preocuparea comitetelor de 
direcție pentru îmbunătățirea 
raportului dintre muncitorii di
rect productivi și auxiliari etc. 
Comitetele do partid, organi
zațiile de bază au analizat în 
mod operativ și eficient cau
zele care au generat anumite 
neajunsuri și au stabilit mă
suri concrete, termene și res
ponsabilități menite să ducă la 
îndeplinirea sarcinilor izvorîte 
din hotărîri.

Măsurile luate de organele 
și organizațiile de partid pen
tru îmbunătățirea stilului și 
metodelor de muncă ale or
ganelor și organizațiilor de 
partid, de masă, obștești șl e- 
conomlcc, pentru organizarea 
aplicării hotărîrilor și desfă 
șurarea unui control’ mai exi
gent și competent, s-au con
cretizat într-o serie de rezul
tate pozitive obținute în acti
vitatea economică. în munca 
politică și organizatorică. Bi
lanțul primelor 4 luni ale a- 
cestui an în activitatea eco
nomică este concludent în a- 
cest sens.

Ca urmare a creșterii preo
cupării organizațiilor de partid, 
sindicat. U.T.C. pentru întări
rea disciplinei în producție s-a 
reușit ca în unele întreprinderi, 
mine, șantiere, unltatî dc trpnș 
nfiTt-Să se xedlK'ă* fjtu ne tsmrara LOC DE PARCAREFRITSCH

strădania
zone

a-

I. B.
(Continuare in pag. a 3-oJ

știu asia, 
„meșleru-

de 
pis- 

fi

V. PANAIT

O ultimă verificare a 
lămpii înainte de a intra 
în subteran. UN NOU

de
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Frumoasa clădire a Liceului „Aurel Vlaicu".

Pc strada Republicii din 
Petroșani, colț cu strada 30 
Decembrie, au început lucră
rile de amenajare a unui nou 
loc de parcare pentru auto
turisme. Situat vizavi de 
'stadionul „Jiul“, noul parcaj 

i va avea 2 piste asfaltate per- 
mițînd staționarea a 30 

t autoturisme pe fiecare 
. tă. Locul de parcare va
prevăzut cu un trotuar cen
tral pentru accesul autoturis- 

unclor și conducătorilor auto 
și a altor persoane la mași
nile parcate. El va fi înca
drat de un brîu de 
verzi ce vor însuma cca 200 
mp. contribuind astfel, în 
fără de utilitatea lui publică, 

înfrumusețarea orașului.

Zilele trecute, Liceul „Aurel Vlaicu" din Orăștic și-a 
sărbătorit o jumătate de secol de activitate labo- 

■ioasă, dc-a lungul întregii sale existențe afirmîndu-se 
ca un puternic focar dc răspîndire a științei și culturii.

Privit retrospectiv, liceul din Orăștic, pe al cărui 
frontispiciu stă dăltuit numele lui Aurel Vlaicu, dovedește 
intr-adevăr că nu și-a dezmințit menirea sa istorică. Viața 
lui a inceput in vara anului 1919, actul de înființare al 
acestei instituții de cultură fiind „Ordinul Resort 'Iui 
Culte și Instrucție Publică nr. 7 569 din 5 iulie 1919".

Momentul creării liceului s-a înscris in atmosfera dc 
satisfacții și bucurii prilejuită de importantul act .istoric 
consfințit la Alba Iulia, Unirea Transilvaniei cu România. 
O dată înființat, el avea să devină principala instituție cul- 
tural-șliințifică a Orăștiei. Și cu toate că au existat destule 
privațiuni, s-a dezvoltat continuu, rivna și dragostea pen
tru școală a profesorilor care l-au slujit cu pasiune, asi- 
gurind climatul corespunzător desfășurării activității didac
tice.

Așa/Cum rezultă din documentele tipărite, datorită aflu
enței deosebite a școlarilor spre liceul căruia abia i se 
puneau temeliile, chiar din primul an, clasa intiia a trebuit 
să fie divizată in clase paralele. Tot ca urmare a faptului 
că numărul elevilor înscriși a fost mult prea marc, condu
cerea școlii s-a văzut silită să facă propunerea călv 
țiunea regională Sibiu ca liceul să se deschidă cu lî clase.

La început, liceul a fost așezat provizoriu in localul 
școlii civile pentru fete, apoi in edificiul vechi reformat din 
aceeași localitate, iar din 1921: in actuala clădire, una din-

ROADE
ALE MUNCII

PATRIOTICE

patriotice, 
executate 
do 14 700

In întrecerea pentru cel mai • 
frumos oraș din Valea Jiului, 
in Aninoasa și Iscroni, a avut 
loc o largă acțiune de muncă 
patriotică. Cu sprijinul depu- 
taților comunali, întreprinde
rile. unitățile comerciale și ins
tituțiile de pe raza comunei au 
mobilizat la această acțiune 
peste 1 050 cetățeni. Timp dc 
două zile au fost prestate 5 635 
ore de activități 
valoarea lucrărilor 
ridieîndu-se la suma 
lei.

Cetățenii comunei, 
îndeaproape de deputați. 
participat la amenajarea 
stropirea zonelor 
țirea șanțurilor și canalelor, 
alinierea gardurilor, plantarea 
de flori, curățirea albiei pîrîu-

îndrumați 
au 
Și 

verzi, cură-

molozu-

lui Aninoasa, colectarea de 
fier vechi, demolarea unor ba
răci și transportarea 
lui respectiv.

Bilanțul celor două 
muncă patriotică s-a 
cu rezultate meritorii, 
pîrîului Aninoasa a fost cură
țată pe o lungime de 2 900 m. 
iar șanțurile și canalele ame
najate însumează 3 750 metri. 
S-au colectat peste 18 tone 
fier vechi, s-a transportat 75 
mc moloz rezultat din demo
lări și curățiri, s-au amenajat 
350 metri de drum comunal și 
s-au împrăștiat îngrășăminte 
chimice pe o suprafață de 20 
ha în localitatea Iscroni.

zile de 
încheiat 

Albia

C. DANILA
Aninoasa

Aurel Vlaicu
tre cele mai mari edificii arhitecturale dc pc cuprinsul ju
dețului Hunedoara. Treptat, liceul din Orăștic a reușit să 
devină o instituție școlară cu foarte multă prestanță. In 
toate ținuturile Șcbcșului, ale Hunedoarei, Hațegului, Văii 
Jiului, Gorjului, Sibiului etc. existau convingeri depline că 
la acest liceu se face „carte serioasă", că absolvenții lui 
sint astfel pregătiți incit, așa cum afirmau unii, „reușesc 
sigur la examenele dc bacalaureat ori la cele de admitere 
in facultăți".

Dar, perioada dc îmbogățire de la un an la altul a 
tradițiilor școlare a fost umbrită și la Orăștic dc anii celui 
de-al II-lca război mondial cînd și aici s-a auzit sunetul 
înfricoșător al sirenelor, cînd în curtea școlii au fost să
pate tranșee, iar cursurile s-au încheiat, deschizîndu-sc in 
funcție dc mersul evenimentelor. Pentru citva timp, clă
direa liceului fusese transformată in spital.

O dezvoltare impetuoasă a cunoscut liceul din Orăștic 
in anii de după eliberare. Prin grija partidului șl statu
lui nostru, acestui lăcaș dc cultură și știință i s-au asi
gurat condiții din cclc mai bune și o bază materială cores
punzătoare pentru desfășurarea la un nivel calitativ supe
rior a procesului instrucliv-cducativ, pentru pregătirea și 
formarea unor cadre cu temeinice cunoștințe necesare con
strucției socialiste in patria noastră.

în ziarul de azi
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• Amenajări și construcții 
pentru studenții I.E.I'.S.
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© Masă rotundă Italia — 

România asupra cercetării 
științifice.

0 Noi proiecte de zboruri 
in Cosmos.

® .Atacuri declanșate de 
patrioții sud-v ielnamezi.

MERCEOLOGUL
In ziarul nostru de marți am 

publicat un raid-anchetă pri
vitor la comerțul cu produse 
industriale in Valea Jiului. Con
siderăm că munca merceologi
lor este de o reală importanță 
în acest domeniu al vieții soci
ale, ei fiind verigi care trebuie 
să lege toate unitățile comer
ciale în așa fel îneît organiza
rea, aprovizionarea, vînzarea 
etc. să se facă cu precizia unui 
mecanism complex, dar bine 
pus la punct. Socotim acest 
articol o continuare firească, 
justificată și necesară, a raidu
lui de marți.

Specificul muncii merceolo
gilor este organizarea, îndru
marea, controlul. Pentru înde
plinirea acestor sarcini dc ser
viciu este absolut necesar ca 
ei să treacă o dată sau dc mai 
multe ofi prîh magazine, să ob
serve, să aprecieze și să dea 
indicații, valoroase pe cit posi
bil, într-un cuvînt să facă 
totul pentru bunul mers al co
merțului. Dar fac ei acest lu
cru cu consecvență și spirit de 
răspundere ? Iată o chestiune 
asupra căreia avem rezerve.

Lucrările de amenajare de
curg în ritm accelerat. Echi
pa constructorilor pavatori — 
asfaltatori condusă de Nico- 
lae Stoica a așezat deja bor
durile din prefabricate de 
beton pentru încadrarea pis
telor și continuă acum cu ni
velarea terenului. Pînă la 
sfirșitul acestei săptămîni vor 
fi terminate fundațiile piste
lor și cilindrarea acestora du
pă care autoturismele vor 
putea intra la parcare. Ur
mează ca, după ce terenul 
se va tasa în mod corespun
zător. să se facă și asfaltarea 
pistelor.

în momentul de față cons
tructorii se lovesc însă de un 
obstacol care-i împiedică în

(Continuare in pag. a 3-a)

Sesiunea Comitetului
Executiv al F.S.M.

Micrcuri dimineața, în sala 
dc marmură a Casei Scinlcii 
din București, au început lucră
rile celei de-a 36-a sesiuni a Co
mitetului Executiv al Federa
ției Sindicale Mondiale.

Timp do trei zile, membrii 
Comit tiilui Executiv vor dez
bate probleme legato dc pre
gătirea celui de-al VIT-lca Con
gres Sindical Mondial. In acest 
scop, vor fi discutate „Raportul 
Comisiei pentru elaborarea do
cumentului de orientare și de 
acțiune sindicală, referitor la 
pregătirile pentru Congres", 
„Raportul privind organizarea 
celui de-al VIJ-lea Congres 
Sindical Mondial", precum și 
cererile dc afiliere la F.S.M.

Sesiunea a fost deschisă de 
Renato Bitossi, președintele 
Federației Sindicale Mondiale, 
care, după ce a mulțumit Con
siliului Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor din Ro
mânia pentru ospitalitatea și 
contribuția adusă la organiza
rea sesiunii, a urat participan- 
ților succes în desfășurarea lu
crărilor.

In numele Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România, Gheor- 
ghe Apostol, președintele Con
siliului Central, a salutat pre
zența la București a membri
lor Comitetului Executiv al 
F.S.M., subliniind că ținerea la 
București a acestei reuniuni 
constituie expresia grăitoare a 
legăturilor frățești multilaterale 
de cooperare și colaborare ce 
există între sindicatele din Ro
mânia și organizațiile sindicale

a

barometru
al comerțului

La unitatea Bijuteria nr. 71 
din Lupeni, gestionara Marga
reta Motroc ne spunea că 
„merceologii vin, văd și pleacă. 
Vizita lor prin unitatea noastră 
nu are nici un fel de urmări, 
o ca și cind n-ar f+ fost. Defi
ciențele (și sînt!) rămîn exact 
la-același stadiu". Și, pentru că 
voiajul - merceologilor nu este 
fructuos, încep să voiajeze ges
tionarii, pc cont propriu, fără 
decontări, de la Lupeni la Pe
troșani și retur, pentru a face 
cunoscut la O.C.L. produse 
industriale ce le trebuie în ma
gazine. Risipa dc energie, de 
timp și de bani este evidentă. 
In această situație există două 
alternative : ori munca merceo
logilor e de prisos, iar infor
marea asupra cererii trebuie 

executarea lucrărilor; chiar 
la intrarea în viitorul loc de 
parcare (in coltul străzii 30 
Decembrie) există un stîlp de 
susținere a liniei de alimen
tare cu energie electrică a lo
cuințelor și instituțiilor de pe 
stradă. Același stîlp buclucaș 
mai susține și firele rețelei 
telefonice. Se impune de ur
gență ca Secția de distribuire 
a energici electrice Petroșani 
și Oficiul de poștă și teleco
municații să ia măsuri grab
nice pentru efectuarea pregă
tirilor necesare la rețelele 
respective în vederea mută
rii la locul indicat a stîlpului 
de' susținere.

afiliate la F.S.M.. o materiali
zare a sentimentelor de temei
nică prietenie bazate pc în
credere și respect reciproc. In 
același timp, președintele 
U.G.S.R. și-a exprimat convin
gerea că cea dc-a 36-a sesiune 
a Comitetului Executiv dc la 
București va constitui un mo
ment pozitiv în pregătirea celui 
de-al VII-lca Congres Sindical 
Mondial.

După adoptarea, ordinii dc zi, 
raportul la primul punct a 
fost prezentat de Pierro Gcn- 
sous, secretar general adjunct 
al Federației Sindicalo Mon
diale.

La dezbaterile pc marginea 
raportului prezentat, au luat cu- 
vintul : Luciano Lama (Italia), 
secretar al Confederației Gene
rale Italiene a Muncii — 
C.G.I.L., Sandor Gaspar (R. P. 
Ungară), secretar general al 
Consiliului Central al Sindica
telor, Herbert Warnkc (R. D. 
Germană), președintele Uniunii 
Sindicatelor Libere Germane 
— F.D.G.B., Umberto Fornari, 
secretar general al Uniunii In
ternaționale a Sindicatelor din 
Agricultură, Hakuc Honje (Ja
ponia), președintele Federației 
Sindicale din Construcții, Karel 
Polacek (R. S. Cehoslovacă), 
președintele Consiliului Central 
al Mișcării Sindicale Revolu
ționare Cehoslovace, Piotr Pi
menov (U.R.S.S.), secretar al 
Consiliului Central al Sindica
telor, și Lazaro Pena (Cuba), 
vicepreședinte al F.S.M.

Lucrările sesiunii continuă.

(Agorprcs)

făcută de gestionari, ori merce
ologii să-și facă munca așa cum 
se cere, iar gestionarii să-și 
vadă de gestiune și de bunul 
mers al vînzărilor.

La magazinul nr. 39 Confec
ții — încălțăminte din Uricani, 
cînd am întrebat-o pe gestio
nara Fevronia Dodenciu dacă 
merceologii mai trec pe la ma
gazinul dînsci, a zimbit amuzată 
apoi ne-a spus : .Ultima vizită — 
pentru că nu e nimic altceva de- 
cît o vizită ca a oricărui om care 
și-ar zice : „Hai să văd cc-o fi 
aici !* — a fost în 13 noiembrie 
1968. De atunci n-am avut cins
tea să-i mai văd". Deci au tre
cut șase luni dc cînd cererea 
pentru confecții și încălțăminte 
din Uricani n-a mai fost stu
diată. (In magazin se afla to
tuși un merceolog. Dumitru 
Popescu. Insă este merceolog 
numai pentru metalo-chimice 
— n.r.).

In multe magazine am aflat 
vești despre merceologi. Au 
asemănări frapante cu porum
beii : călătoresc, dar nu prea 
lasă urme. După cit se vede, 
activitatea lor e atit dc abstrac
tă incit ei n-o pot nici defini, 
nici îndeplini, nu-și cunosc pre
cis sarcinile. Sau lipsește co
ordonarea riguroasă și contro
lul sever ?

La serviciul comercial al 
O.C.L. produse industriale 
am discutat cu tov. Ste- 
lian Vintilescu, șeful servi
ciului comercial, și cu merceo
logii. Tovarășul Stelian Vinti
lescu ne-a dat cîteva indicații 
privind activitatea merceologi
lor: de la ora 8 la 12-au pro
gram de teren : ci răspund de 
planul magazinelor, de întreaga 
lor activitate ; orar de funcțio-

T. SPĂT ARI
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In zilele de la începutul a- 
reatei Iun», orașul nostru n 
cunoscut o afluență de vizi
tatori nemaiintilnită favori
zată și de deschiderea circu
lației pe defileul Jiului. Am 
asul prilejul 
hă cu cițiva 
venit» pentru 
Valea Jiului, 
depărtate ale 
u»C, am fost ,____ ........
sronat de aprecierile elogioa- 

ia adresa împrejuri
milor : .Dumneavoastră, lo
calnicii. nu vă dați sca
ma de frumusețile pe ca
re le aveți atit do aproape*. 
Am auzit de nenumărate ori 

h astă remarcă. Din păcate, 
cu totul altele au fost apre
cierile vizitatorilor, cînd s-au 
referit la .ce se poate face" 
sau .unde se poate merge'’.

Dar v remea concediilor 
abia de acum începe și 
sin; convins că A alea Jiului 
va fi una din regiunile mult 
vizitate, nu numai de caltre 
turiști diD țară, ci și de că
tre turiști străini. întrebarea, 
dacă municipiul nostru va 
putea oferi — în afară de

sâ stau de vor- 
dintre aceștia, 
prima dafă in 
din colțuri in- 
(ării. Ca local - 
plăcui impre-

minfite ți pe care, la fel ca 
mine, mulți alții ar dori să 
le iadă trecute peste faza 
planurilor și proiectelor.

Terenuri de sport (volei, 
baschet, tenis etc.) amplasate 
in imediata apropiere a ca
banelor. bine amenajate și a 
căror întreținere implică chel
tuieli mici, ar putea fi in
tens folosite — contra plată 
— de vizitatorii cabanelor 
(Rusii Lunca Florii. Cimpp 
lui Ncag, de exemplu). Căci, 
turismul nu înseamnă 
pârât alpinism, iar 
numeroșii vizitatori 
găsi întotdeauna amatori de 
sport, de odihnă activă. Ia 
care se vor adăuga cu sigu
ranță și elevii aflați în can
tonamente sportive. Proble
ma este să avem aceste te
renuri. nu cine să le folo
sească pentru a fi rentabile. 
Aceștia se vor găsi întot
deauna.

In același mod se pune și 
problema patinoarelor și a 
ștrandurilor. Fără să depă
șească o valoare de 2 mili
oane lei per obiect, amena
jate. apoi întreținute și ex

nea- 
printrc 
se vor I 
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împrejurimi de o deosebită 
frumusețe — condițiile cerute 
de practicarea unui turism 
civilizat, a fost adresată de 
ziarul .Steagul roșu* factori
lor răspunzători cu mult timp 
in urmă, făcind pro
puneri care se refereau 
la posibilitatea acordată prin 
ll.C.M nr. 2-(37/31 X 1968, 
de a se utiliza creditele ram
bursabile, la dotarea turisti
că a Văii Jiului, llotărîrea 
respecți' ă răspunde necesită
ților impuse de dezvoltarea 
turismului in întreaga țară, 
oferind posibilități largi pen
tru amenajarea unor locuri 
agreabile, intr-un timp scurt. 
Ca și toți ceilalți locuitori 
ai municipiului care ne dăm 
seama de măsura in care 
împrejurimile ne fa»<»ri. ca
ză, și care am dori ca ac. ste 
împrejurimi să fie cu adevă
rat valorificate, am rămas 
neplăcut surprins de răspun
sul I.J.B.C. intr-atit de plin 
de inerție incit putem crede 
că de fapt această întreprin
dere se ocupă de cu totul alt
ceva decit de exploatarea ba
zelor turistice, pe care, in 
mod normal ar trebui să le 
dorească din ce în ce mai bi
ne utilate.

Nu voi spune ui nuc nou 
amintind că există nenumă
rate exemple care infirmă a- 
cesl argument, care demon
strează că turismul reprezin
tă o adevărată industrie 
capabilă să contribuie cu o 
parte însemnată la formarea 
venitului național. Remarcăm 
însă că in toate aceste ca
zuri, in afară de dotări tu
ristice, moderne, xariate și 
bine amplasate, vom întilni 
întotdeauna o întreținere, ex
ploatare și gospodărire exem
plare, completate de o deser- 
»ire ireproșabilă. Pentru a- 
t casta este nevoie — in a- 
fară de dotări — de multă 
inițiativă și spirit gospodă
resc, și e foarte adevărat că 
<•’«• nu se pot obține prin cre
dite bancare. lntrucit însă a- 
ceste calități fac parte de 
fapt din obligațiile patrimo- 
'ial< ale IJ.B.C, argumen
tul invocat rămînr fără te
mei.

•Aș îndrăzni să sugerez ci
li» a idei. încadrate tocmai 
>n prevederile hotăririi a-

ploatate corespunzător, (nu 
după exemplul ștrandului de 
la Petrila), folosite firește 
contra plată, ar reprezenta un 
punct de atracție pentru tu
riștii ce trec prin Valea Jiu
lui ca și pentru localnici. Este 
exclus ca un astfel de obiec
tiv să fie ncrcntabil. L'n 
ștrand ar putea fi construit 
pe pirîul Malcia, in amonte 
de S.C.S.M., pe drumul ce 
duce la cabana Rusu. Aceasta 
este o simplă sugestie. Dacă 
ideea in sine ar fi însușită, 
cu siguranță că edilii munici
piului ar găsi un amplasa
ment și mai bun. sau chiar 
posibilitatea amenajării unui 
ștrand termoficat. conectat 
la una din numeroasele cen
trale termice existente.

Clima Văii Jiului favori
zează folosirea mai îndelun
gată a unor patinoare natu
rale de care întregul muni
cipiu duce lipsă. De ampla
samente iarăși nu ne putem 
plînge. Iși poate cineva ima
gina că și acestea ar fi ne
rentabile ? Dar de ce nu se 
studiază posibilitatea i '. .'ză
rii unui patinoar artificial 
pe lingă fabrica de gheață 
din Petroșani ? Cu siguranță 
că lucrarea nu ar depăși 2 
milioane de lei.

Șirul sugestiilor ar mai pu
tea continua căci, din ferici
re, de idei nu ducem lipsă, 
acestea reflectînd de fapt ne
cesitățile municipiului nostru. 
Dar. revenind la argumen
tul invocat de I.J.B.C. constat 
că rentabilitatea acestor do
tări se poate asigura in (oa
le cazurile prin punerea lor 
la dispoziție contra plata, în 
condițiile cele mai bune. Sau. 
altfel spus, prin folosirea lor 
intensă. Dar in c<> ‘d;t::fe ac
tuale. problema este nu cine 
să le folosească, ci, dacă a- 
vcni ce folosi. Îmi amintesc 
că în urmă cu anrc: . :5
ani. primele cinci autobuze 
locale din Petroșani nu aveau 
călători, pentru ca ast'/.i. pes
te o sută de autobuze să fie 
veșnic aglomerate.

Și îmi mai amintesc că 
municipiul nostru .iu a bene
ficiat de nici o dotare tu
ristică nouă, realizată prin 
grija I I.B.C.. de la înființa
rea sa !.„

Francisc IACOB

SUGESTII

.V.W.W.W.W.W.W.V

l.G.C. 
care 

multe

bazei 
nostru, 
prelua-

de câlm 
precum și 

tclescaun. 
util ca ntil 

de

a dovedit-o conduccr
prin înființarea
duminica asigură __  ____
transporturi spre cabana Rusu 
să fie dusă pină la capăt. A-

w.w.w.w.w.w.
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Amenajări și construcții
penfru studenții I. E. F. S

al n

r

INVITAȚIE LA DRUMEȚIE

Trasee în masivul Retezat
* Cabana Gura Zlata — 

766 m, platou] Zănoagei —
1 709 m, lacul Zănoaga — 
3 973 m, cota 1 699 ni, cota
2 052 m, Dosul Slăveiului — 
2 346 ni, lacul Bucura — 2 040 
m. Marcaj : triunghi roșu. 
Durata : 8—10 oro.

* Cabana Pietrele — 1 475 
m, lacul Galeșul — 1 950 ni, 
șaua Virfului Mare — 2 301 
ni, Cleanțul Cozmei — 1 862 
ni, cabana Baleia — 1 450 m. 
Marcaj : triunghi roșu. Du
rata : 10—12 ore.

* Cabana Pietrele, Valea 
Stănișoarei, șaua Retezatului
— 2 251 . m, vîrful Retezat
— 2 485 m. Marcaj : triunghi

albastru. Durata : 4—5 orc.
• Șaua Retezatului — 2 251 

m, Poarta Bucurei — 2 261 
m, lacul Agățat — 2136 m, 
lacul Bucura — 2 040 m. Mar
caj : bandă galbenă. Durata : 
3—4 oro.
• Cabana Gura Apei 

998 ni, Lunca Bcrhinei — 1 127 
m, Gura Bucurei — 1 580 m, 
șaua Plaiului Mic — 1 37Q 
m, cabana Buta — 1 580 m.. 
Marcaj: punct, al bast rțjL_ Du
rata : 8—9 ore.
• Cabana Buta

m, Șaua "’ ’ ‘ ’
1 879 m,
2 040 m. Marcaj: cruge ro
șie. Durata : 3—4 ore.

Plaiului 
lacul Bucura

DESPRE TRANSPORT
Revenim asupra unei dolean

țe a turiștilor localnici care 
frecventează Paringul la sfîrșit 
de săptămînă : transportul. .Stă
ruim ca solicitudihca pe care 

a ' 
cursei 
mai

La 1 iunie se deschide șan
tierul noii cabane a Institutu
lui do educație fizică și sport, 
in masivul Paring. Amplasată 
in apropierea actualei cabane, 
noua construcție va asigura ca
zarea, Ia un grad de confort 
ridicat, (încălzire centrală, apă 
caldă etc.) a peste 250 stu- 
denți

Lucrarea va fi executată de 
către Grupul de șantiere din 
Valea Jiului al T.C.M.M. Iniția
tiva pentru construirea cabanei 
aparține conducerii I.E.F.S; Bu
curești, și, îndeosebi, profeso-

dică, sâ se studieze posibili
tatea ca și in zilele de sîmbâtă, 
după terminarea programului 
de luc.ru la majoritatea între
prinderilor și instituțiilor, să 
se pună in circulație o Cursă 
care sâ asigure transportul pi
uă la cabană. După cum știm, 
sfirșilul săptâminîi începe de... 
simbătă după-amiază.

rului Virgil Tcodorescu, șeful 
c; t< drei de schi, care se preo
cupă asiduu de crcaret 
puternice baze sportive 
ring, pentru valorificare 
tențialului turistic 
Jui.

Tot aici se va 
această vară un 
cu o capacitate de 
curi pe oră, amplasat in cont 
nuarea schiliftului existent pi
nă la ramificația drumului spre 
Cirja. După cum se vede in
tr-adevăr gospodarul care e gos
podar. iși face sanie in timpul 
-vorij...

Valea Jiului — una din re
giunile cele mai pitorești din 
țară, este așezată intr-un ca
dru natural ak‘ cărui bogății 
și frumuseți nu sint valori
ficate pe măsura posibilită
ților. Ca vechi turist și ama- 
loi de drumeții, am avut pri
lejul sâ cunosc nenumărate 
alte meleaguri și. mărturi
sesc. am rămas plăcut 
prins cînd am văzut că 
futindeni turiștii care 
sâ-.și cunoască țara sint

sur- 
pre- 
vor 
pri

miți în cabane confortabile, 
li se oferă condiții care să a- 
sigure o deplină rccrecre și 
destindere la .sfîrșit de săp 
tămînâ. Și, mai mărturisesc 
•a de fiecare dată cînd — la 
muntele mic sau în Păltiniș 
— am cunoscut ospitalitatea 
gazdelor de acolo, am încer
cat un resentiment gîndin- 
du-mă că aceleași» amenajări 
s-ar fi putut înfântui și la noi 
■Iacă pe lingă frumusețile de 
neasemuit ale Paringului. am 
fi avut și gospodarii. r’omni 
de toată lauda, ai Sibiului, 
'ara n sebeșul ni etc E adevă- 
at. o amenajare de mare an- 
ergură a traseului turistic in 

■-’iinieiuiiil nostru ncresită în 
•"innate fonduri de investiții 
Dar tot atit de adevărat este 
-ă o seamă de alte amena’ări 
"arc să suplinească nontru 
—oment linsa celor d" am
ploare. cu putină inițiativă. 

■>> puțină nroocupare • din 
•nrtea celor interesați si în 
aceeași măsură datori să le 
realizeze — I..J.R.C.-td

a fi înfăptuite.
Pentru dezvoltarea 

turistice in municipul 
aș sugera, bunăoară, 
rea ..Căsuței*4 din poiana Pa-

ringului care aparține de sec 
țiu agricolă a Consiliului po 
pular municipal, do către 
I.J.B.C. subunitatea Petroșani, 
pentru a fi pusă la dispoziția 
turiștilor Prin dotarea ei co 
respunzătoare, prin amenaja
rea camerelor cu paturi su
prapuse astfel incit să sc fo 
losească judicios spațiul do 
care dispune, la această căsu
ță s-ar putea asigura cazarea 
a 15—20 turiști în afară de 
cazare, aici ar putea fi ame
najat un mic punct alimentar 
și, bineînțeles, ceea ce este 
absolut indispensabil, un

oraș. în acest an va 
in Paring construirea 
cabane moderne 
I.EFK B'b iiie-ști 
construirea unui 
Ar fi deosebit do 
O.N.T.,u) — beneficiarul 
dolațic pentru t lcseaun 
<j| și I.E.F.S.-ul și. binrințe 
Ies. Conriliu) popula- m’in” i 
pal să-și conjuge efor
turile și. printr e colaborare 
strinsă. să asigure asfaltarea 
sau pietruirea drumului care 
in viitor se va dovedi necesar: 
tuturor. De asemenea, ar fi 
indicat ca o dată*cu deschi 
derea șantierului pentru cons 
Iruirca cabanei J.E.F.S.. în 
apropierea acestuia, să se des
chidă și un șantier pentru 
construirea unor cabane de

RoberV*. Cu puțină inițiativă 
acesta ar putea fi reamenajat 
mai ales că la Cirja, piatră se 
găsește din belșug.

în Valea Jiului există o 
mulțime do drumuri forestie
re care pătrund in creierul 
munților și caro oferă la tot 
pasul peisaje excepțional do 
frumoase. Drumurile sint foar
te bine întreținute însă nu 
sint cunoscute masei de tu
riști. Do altfel, această lipsă 
completă de popularizare es
te caracteristică activității tu
ristice din Valea Jiului.

în punctele de trecere (pia
ța Victoriei din Petroșani, pe 
șoseaua spre Simeria și spre 
Tg. .Jiu) ar putea fi plantate 
panouri care să popularizeze 
obiectivele turistice ale Văii 
.Jiului: Vizitați hotelul Rusu. 

“ ‘ cu 
cu

Omul epocii calculatoarelor 
electronice, al investigării 
spațiului interplanetar a des
coperit, o dată cu complica
tele legităli ale industrializă
rii, o nofiune nouă în rela
ția om-preocupări cotidiene : 
DECONECTAREA.

in nomenclatorul cu rețete 
pentru o cil mai eficientă de
conectare, care să asigure o 
reciclare perfectă atit a for
țelor fizice cit și o celor spi
rituale, drumeția în mijlocul 
naturii, turismul în largul 
sens al cuvînlului, șe situea
ză drept cap de afiș în cadrul 
des pomenitului program al 
odihnei active.

Nu mai e nevoie de nici o 
pledoarie în favoarea nra'"!’- 
carii turismului și cu al îl 
mai pulin a celui montan ca-

re oferă un loarle variat re
gistru de satisfaci ii. Toată 
lumea știe că aerul oz.onat 
este mai mult decît un Ionic? 
că verdele clorotilei omnipre
zente in natură, impresionea-

zd placul chiar și pe un scep
tic notoriu, câ paleta poli
cromă aranjata cu deosebită 
acuratele de mama Natură, 
incintă privirea și stimulea
ză dezvoltarea bunului gust.

punct medical care să dispu 
nă de cele necesare pentru 
acordarea primului ajutor in 
caz do accidentare. în jurul 
căsuței", I.J.B.C.-ul ar putea 

construi din materiale de 
construcții ușoare (prefabri
cate, lemn) alte cîteya caba
ne mici. Tot aici ar fi dense 
bit de utilă amplasarea unei 
tabere de corturi, precum și 
înființarea unui centru de 
închiriere a corturilor pentru 
2—3 persoane, care vor sâ 
asalteze in timpul verii pis 
curile Cirja sau Mindra.

Actualul hotel Rusu. dosi 
gur face față doar parțial re 
rințelor turistice. Dar turiștii 
automobil iști evită să se ha
zardeze pină aici, la cota 1168 
m, datorită drumului imprac
ticabil care leagă hotelul de

capacitate redusă. Printr-o 
strinsă colaborare cu condu
cerea T.E.F.S. care întotdeau
na a sprijinit inițiativele lo
cale privind dezvoltarea tu
rismului in municipiu) nostru, 
credem că acest lucru e rea
lizabil. De la cabana Paring 
se pot face o serie de excur
sii foarte frumoase spre Cir
ja. Mindra, lacul Cflcescu in
să turiștii pleacă cu emoții 
în aceste ture fungi deoarece 
nu există pc parcurs nici un 
refugiu, jn caz de furtună 
sau chiar jx?ntru a înnopta. 
La Cirja ă existat un ref- 
giu de piatră, numit „a lui

vieta'i masivul Paring 
splendidele lacuri alpine, 
vârfurile Cîria — Mindra, de 
peste 2 500 m. Astfel de pa
nouri. executate cu gust, ar 
fi deosebit de utile turiștilor 
străini si chiar color local
nici.

O dată cu asfaltarea șoselei 
pe defileul Jiului, prin Petro
șani se vor scurge șuvoaie de 
mașini spre Marca Neagră. 
Ar fi foarte utile în orașul 
nostru un hotel modem și o 
stație de spălare-gresarc pen 
tru autoturisme.

Tată numai câteva sugestii, 
unele care se pot realiza ime
diat. altefe de perspectivă, 
care ar contribui la dezvolta
rea bazei materiale a turis 
mul ui în Valea Jiului.

Emil LÂEĂDATL'
medic

POSIBILITĂȚI

Un scurt popas, o fotografie, apoi din nou la drum.

că peisaiul montan in măre
ția lui lanlastică, împrumută 
de liecarc dală cile ceva din 
aceasta măreție, omului, care 
a cutezat să-i biruie înălți
mile, că după fiecare sfîrșit

vini sau ploaie, pe arșiță, a 
de an toi mai mulți sini acei 
care răspund acestei chemări 
elerne

Sezonul turistic estival ba
le la ușă. Cei din Vale >j

-•

I
i
s

AW.V.WMV.7AW.V.WIC

Pe adresa
Comisiei

de turism
pentru
tineret

de suplămină petrecut in mij
locul naturii omul devine 
parcă mai puternic, mai ini
mos, mai bun.

Prin Irumuselea ei fără c- 
gal, natura ne cheamă. Și, pe

mutfi, loarle mul fi iubitori ai 
potecilor de munte din cele 
mai dilerile coifuri ale tării, 
vor porni so admire panora
ma de un pitoresc mirific a 
Paringului sau Retezatului.

reuși oare gospodar ii 
cabanelor noastre, in acest se
zon, să smulgă ceva din che
marea irezistibilă a m 
si s-o implanteze în 
Icra familiar (pe care 
rim cit mai de grabă ini 
la cabanele din \ alea Jiului) 
a locurilor destinate să ofere 
popas și tihnă drumeților dc 
munte ? Vor reuși oare gaz
dele turiștilor să-i Iacă pc o 
coși ia să se gîndească l< 
marele îndrăgostit de natură 
M. Sadoveanu, care ci< ii'u; 
du-și condeiul din brazii lai
nicului Ceahlău ne-a lăsat ne
muritoarea invitație • ..Oprc- 
le-le acolo sus și li lericc 
o clipă 1" ?

T. KARPATIAN

lăudabilă, nimic d 
spus, preocuparea Comisiei d< 
turism pentru tineret din ca 
drul
U.T.C. dc a organiza c 
multe excursii in țară și . 
hotare. Cu unele excepții, i; 
Atunci cînd se organizează ex
cursii dc durată și dc anver
gură, sc consumă timp pre
țios. rezultatul nefiind întot
deauna pe măsura eforturilor 
depuse de organizatori. Prin 
aceste rezultate, înțelegem ca 
strădaniile organizatorilor să 
prileju iască întotdeauna unui 
număr cit mai mare de tineri, 
ocazia de a vizita și consiste 
cit maj mult. Să ne explicăm. 
Pentru o excursie, in Olanda 
sau Franța, la care participă 
un număr foarte mic dc turiști, 
sc consumă un timp in care 
ar putea fi organizate cîteva 
excursii în împrejurimi (la 
care ar participa sute dc turiști). 
Neîndoios că excursiile in străi
nătate sint frumoase, utile și 
e bine că sint organizate, insă 
nu trebuie să nc ocupăm. nu
mai de acestea in detrimentul 
'•xcursiilor ce pot fi organizate 
in apropiere și care ar satis
face cu cheltuieli mai mici, un 
număr marc de turiști ama
tori.

comitetului rnunicip.il 
cit mai 

peste 
insâ.

Pe Valea Lotrului Foto. M. Cocirlă Cu cortul, pe malul lacului Bucura Cabana Pietrele din masivul Retezai

luc.ru
rnunicip.il
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ROMA 28 — Coresponden
tul Agerpres. N. Piticea trans
mite : Timp de două zile, ia 
sediul din Roma al Consiliului 
Nu lona! al cercetărilor științi- 
fi s tiu desfășurat lucrările 
un-i „mese rotunde italo-ro- 
mânc asupra cercetării științi
fice in cele două țări". Au par
ticipat cunoscuți profesori de 
la universitățile italiene și cer
cetători științifici de la unele 
mari întreprinderi cu pârtiei- 
palie dc stat.

Din Republica Socialistă Ro- 
lia au luat parte la „masa 

*of. Ilie Diculescu, 
al Consiliului 

iunal al Cercetărilor Știin- 
Radu Voinea, 

Academiei 
asemenea, 
cu afaceri 
Roma. Ton

mâni;. ... 
rotundă ‘ 
vie președinte 
N • - -
țifi.e. și prof, 
secretar general al 
române. A fost, de 
de față însărcinatul 
a. î. al României la
Rad '

Dcschizind lucrările. prof. 
Carlo Tagliavini, do la Uni
versitatea din Padova, a subli
niat importanța acestei mani
festări pentru dezvoltarea cer
cetării științifice in Italia și 
România și a relațiilor tradi
ționale de prietenie româno- 
italicnc. A luat apoi cuvîntul 
prof. Vincenzo Caglioli. preșe
dintele Consiliului național al 
cercetărilor științifice din Ita
lia, prof. Giovanni Semerano, 
de la Universitatea din Bolog
na. și prof. Dino Dinelli, de la 
întreprinderea națională pen
tru hidrocarburi (EN.L).

Cei prezenți au ascultat cu 
interes referatul prof. Ilie Di- 
culescu. despre „Orientarea 
cercetărilor științifice în Româ
nia în cadrul cerințelor eco
nomice și sociale", și cel al 
prof. Radu Voinea. despre 
..Cercetarea științifică în cadrul 
Academiei române11.

încheierea 
Conferinței inter- 
guvernamentale 
pentru turism

SOFT A 28. — Coresponden
tul Agerpres, Gh. Iova, trans
mite : Miercuri la Sofia au luat 
sfirșit lucrările Conferinței in- 
tcrguvernamenlalo pentru tu
rism, care timp dc două săp
tămîni a dezbătut probleme le
gat* de forma și caracterul vi
itoarei organizații internaționa
le de turism.

La sfirșitul dezbaterilor, con
ferința a adoptat un proiect de 
rezoluție, caro recomandă crea
rea unei organizații interna
ționale pentru turism cu carac
ter intcrguvernamcntal, în ca
drul sistemului O.N.U., care să 
aibă ca scop principal promo
varea dezvoltării turismului na
țional și internațional.

In ultima zi a conferinței 
a luat cuvîntul șeful delegației 
române, Alexandru Sobaru, pre
ședintele Oficiului național 
de turism, care a sprijinit pro
iectul de rezoluție.

O

Vietnamul de sud

Declarațiile
secretarului general

Atacuri 
declanșate 
de forțele F.N.E

ai O N U u mani

ORIENTUL APROPIAT
• Stadiul convorbirilor dintre reprezentanții 
la O.N.U. ai celor patru mari puteri • Opti
mism în privința soluționării crizei politice din 
Liban

R.S.F. IUGOSLAVIA : 
Vedere din micul oră
șel Jajce din Bosnia, 
cu splendidele-i cascade, 
regiune mult vizitată 
de turiști.

Grave incidente la Tucuman
BUENOS AIRES 28 (Ager

pres). — Noi și grave incidente 
s-au produs miercuri la Tucu
man, localitate situată la 1200 
km de Buonos Aires, cînd poli
ția a intervenit împotriva unei 
demonstrații studențești. Peste 
2 000 de studenți au organizat 
un marș spre clădirea muni
cipalității, protestind împotriva 
violențelor poliției. Intre agen
ții poliției și studenți au avut 
loc ciocniri, care s-au soldat 

rănirea a peste 20 de per
soane, dintre care 10 grav, și 
arestarea a aproximativ 100 de

manifestanți. Studenții s-au ba
ricadat intr-un cartier in apro
piere de universitate, unde au 
ocupat cîlcva clădiri.

Președintele Argentinei, Juan 
Carlos Ongania, a reunit Cabi
netul de Miniștri pentru a dis
cuta situația creată in urma 
tulburărilor studențești ce con
tinuă in mai multe orașe argen- 
linicne de peste 10 zile. De ase
menea, Confederația generală a 
muncitorilor a chemat pentru 
vineri la o grevă generală de 
24 de orc in sprijinul studen
ților.

Situația din Sudan
VAL DE ARESTĂRI LA KHARTUM

CAIRO 28 (Agerpres). — Re- 
luind o emisiune a postului de 
radio sudanez, captată in capi 
tala egipteana, agenția France 
Presse relatează despre o serie 
de arestări care au avut loc 
la Khartum, in urma unor 
„acte ce contravin principiilor 
și politicii Consiliului coman
damentului revoluției1. Comu 
nicatul consiliului, difuzat de 
radio, precizează că vinovății 
vor fi pedepsiți, fără a se in
dica însă identitatea și numă
rul persoanelor arestate. Pe

de altă parte, ziarul „Al Ah
ram11 din Cairo afirmă, citind 
o declarație a noului ministru 
de interne sudanez Faruk Os
man Hamdallah, că persoanele 
implicate in aceste incidente 
sint membri ai organizației 
..Frații musulmani", care au 
organizat manifestații la Khar
tum și au distribuit manifeste 
și apeluri prin care era ata
cat actualul regim politic. Po
liția a făcut uz de forță pen
tru a dispersa pe demonstranți 
și a arestat numeroși lideri ai 
acestei organizații te vor fi 
traduși în fața tribunalului.

NEW YORK 28 (Agerpres). 
— Intr-o cuvînlarc rostită la 
Conferința anuală a organiza
țiilor neguvernamentale, secre
tarul general al O.N.U.. U 
Thant, a declarat că dezarma
rea și stăvilirea cursei înar
mărilor reprezintă problema 
majoră a deceniului următor, 
asupra căreia trebuie să se con
centreze atenția comunității in
ternaționale. El și-a exprimat 
speranța că se vor iniția cît 
mai curînd tratative in vede
rea încetării cursei înarmărilor 
nucleare, subliniind că marile 
puteri au acumulat o cantitate 
atît de marc de astfel de arme, 
incit au posibilitatea de a se 
distruge reciproc, desființîndu- 
se practic ca societăți viabile.

Ocupîndu-se de problemele 
dezvoltării. U Thant a declarat 
că in cel de „al doilea dece
niu al dezvoltării', inițiat de 
O.N.U., trebuie să fie elaborată 
și aplicată o strategie globală, 
pornindu-se de la recunoaște
rea faptului că omenirea repre
zintă o entitate indivizibilă. 
„Securitatea fiecărei națiuni, a 
precizat U Thant, depinde de 
stabilitatea păcii internaționale 
și dezvoltarea resurselor inter
naționale". „Țările dezvoltate 
ca și cele în curs de dezvol
tare — a adăugat el — trebuie 
să aleagă între planificarea 
unui viitor prosper. în folosul

tuturora, sau transformarea în 
haos' a unei -societăți, lăsate să 
se dezvolte la voia întîmplării. 

Referindu-se la factorii care
• lenință „bazele supraviețui

rii și bunăstării omenirii", U 
Thant a citat, de asemenea, 
necesitatea eradicării colonia
lismului și discriminării rasia
le, cerînd ca atenția statelor 
să se îndrepte de urgență spre 
înlăturarea ultimelor rămășițe 
ale colonialismului, în special 
din Africa, și a „tragicelor și 
cutremurătoarelor probleme ra
siale din multe părți ale lu
mii".

SAIGON 28 (Agerpres). — 
Fortificațiile deținute de forțele 
americane pe „colina 937" din 
valea A Shau au fost supuse 
in cursul nopții de marți spre 
miercuri unui nou bombarda
ment de către unități ale Fron
tului Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud — relatează 
corespondentul agenției France 
Presse. In același timp, patrio- 
ții au declanșat atacuri asu
pra altor șapte poziții alo tru
pelor americano-saigoneze din 
diverse regiuni sud-vietnameze.

Noi ciocniri între forțele Fron
tului Național de Eliberare și 
trupele inamice au avut loc și 
în zona platourilor înalte, la 
16 kilometri sud-vest de Kon- 
tum, in provincia Phuoc Long, 
precum și în apropiere de Sai- 
gon.

NEW YORK 28 (Agerpres). 
— Comentînd stadiul la care 
au ajuns convorbirile difttrc 
ambasadorii permanenți la -Na
țiunile Unite ai Marii Britanii. 
Franței, Statelor Unite și Uniu
nii Sovietice în problema cri
zei din Orientul Apropiat,. A- 
genția France Presse apreciază 
că evoluția de pînă acum., a 
acestor contacte arată că a fost 
atinsă o etapă in direcția unei 
reglementări negociate a qon- 
flictului în care a venit timpul 
ca reprezentantul personal al 
secretarului O.N.U. să-și reia 
misiunea încredințată în urmă 
cu un an. Fără îndoială că 
Gunnar Jarring nu va fi încă 
în măsură să prezinte interlo
cutorilor un plan de reglement- 
tare a conflictului. Convergen
țele celor patru state membre 
permanente ale Consiliului de

Securitate se manifestă pentru 
moment mai mult în domeniul 
principiilor, decît în ce privește 
punerea la punct concretă a 
unui plan de pace — subli
niază A.F.P. Cert este însă că 
există un consens general asu
pra necesității de a se evita 
o agravare 
liniilor de

SCRISOARE A CAMBODGIEI
O

Campania
electorală
din Franța

41PARIS 28 (Agerpres). 
la sută dintre francezi sint ho- 
tăriți să voteze pentru Geor
ges Pompidou, față dc numai 
27 la sută în favoarea lui A- 
lain Poher, relevă rezultatele 
unui sondaj de opinie, publicat 
de ziarul „France Soir". A- 
ceste cifre, apreciază ziarul, 
indică o stabilitate a inten
țiilor de a vota pentru Pompi
dou și o scădere a preferințe
lor pentru actualul președinte 
interimar, care la sondajele 
anterioare întrunise 
a 30 la sută dintre 
tionați.

Același sondaj indică crește
rea in continuare a popularită
ții candidatului P.C. Francez, 
Jăvqucs Duclos. pentru care 
s-au pronunțat 16 la sută din
tre cei chestionați.

sprijinul 
cei ches-

a tensiunii în zona 
încetare a focului.

O

28 (Agerpres).BEIRUT
Rashid Karame, desemnat de 
către președintele libanez Helou 
să formeze noul guvern al ță
rii, și-a exprimat miercuri op
timismul în legătură cu pers
pectivele soluționării acestei în
delungate crize politice ce tra
versează Libanul.

ADRESATA
CONSILIULUI DE SECURITATE

NEW YORK 28 (Agerpres). — 
Reprezentantul permanent al 
Cambodgiei la O.N.U.. Huot 
Sambath, a adresat președinte
lui pe luna in curs a Consiliu
lui de Securitate o scrisoare 
în care arată că o regiune foar
te întinsă de pe teritoriul ță
rii sale a fost afectată ca ur
mare a acțiunilor de defolierc

Pe scurt • Pe scurt • Pe scurt • Pe scurt 9
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La Quito s-a încheiat primul 
SEMINAR LATINO-AMERI- 
CAN CONSACRAT PROBLE
MELOR învAțAmîntului. 
Condițiile politice, sociale și 
îndeosebi rămînerea în urmă 
în domeniul economic — au 
constatat participanții la semi
nar — îngreunează considera
bil lupta împotriva analfabe
tismului. care continuă să 
crească. Numai în Ecuador, 
țara gazdă a seminarului, nu
mărul neștiutorilor de carte a 
crescut cu 142 000 în ultimii 
G ani, reprezentind in prezent 
31.6 la sută din populația a- 
dultă.

40 de persoane, dintre care 
11 copii, au murit în ultimele 
zile ÎN REGIUNILE DE NORD 
ALE INDIEI, din pricina căl
durii, relatează agenția Reu
ter. citind surse oficiale din 
Delhi. In statele Uttar Pradesh. 
Madhya Pradesh. Bihar și 
Pundjab, temperatura a atins 
valori cuprinse intre 45 și 48 
de grade C. adesea din pricina 
așa-numitului Loo. vîntul fier
binte și pustiitor.

In aceste zile de arșiță, apa. 
devenită articolul cel mai de 
preț... se vinde cu o rupie cana 
(o rupie egal ud shiling).

e a b

CINCI MINERI AU FOST
ÎNGROPAȚI DE VII in urma 
unei prăbușiri produse la o mi
nă de cărbune din localitatea 
japoneză Sapporo.

Salvarea lor a devenit pro
blematică, căci straturile pră
bușite au blocat complet căi
le de acces spre locul unde se 
află cei cinci mineri.

□ □□euc

în orașul Prizren, din pro
vincia autonomă Kosovo, au 
început lucrările de construire 
a unei fabrici de FIBRE SIN
TETICE — SUPARLON. Fa
brica va avea o capacitate de 
producție de 1 800 tone fibre 
sintetice pe an.

La Dnepropetrovsk a început 
construcția turnului metalic 
care va fi montat LA CEN
TRUL DE TELEVIZIUNE DIN 
KIEV. Turnul va avea 380 de 
metri și o formă de pirami
dă octogonală. La înălțimea de 
200 de metri, din sticlă și oțel 
va fi realizată încăperea pen
tru aparatele de emisie, care 
va avea o suprafață utilă de 
400 m. In interiorul piramidei 
vor funcționa două ascensoare 
rapide, din care unul va cir
cula pînă la cota 328 m.

Un mare interes 
primul moment 
CELOR „44 DE 
care a început la 
vorba de acțiunea 
deschisă împotriva industriașu
lui Felice Riva pentru faliment 
fraudulos, precum și altor 16 
persoane implicate in falimen
tul societății „Cotonificio Valle 
Susa", soldat cu un pasiv de 
circa 44 miliarde de lire, in 
urma investițiilor și proiectelor 
de modernizare care depășeau 
posibilitățile și puterea de aco
perire a întreprinderii. Indus
triașul milanez este judecat în 
contumacie, el profitînd de e- 
libcrarea sa provizorie pentru 
a fugi în Liban, care refuză 
extrădarea lui. Dezastrul finan
ciar al societății afectează pes
te 5 000 de muncitori amenin
țați cu șomajul.

îl suscită din 
PROCESUL 

MILIARDE-, 
Milano. Este 

judiciară

DIFERENDUL DINTRE STATELE UNITE $1 PERU
O PRECIZARE A DEPARTAMENTULUI DE STAT A L S.U.A.

WASHINGTON 28 (Agerpres). 
— .Statele Unite sint pregătite 
in vederea unei a treia runde 
a tratativelor cu Peru in pro
blema exproprierii de către gu- 
vei 
soc 
leu 
cu

-nul peruvian a instalațiilor 
•ictății „International Petro- 

■i Company" și in legătură 
reglementarea drepturilor 

de pescuit in apele Pacificului, 
a declarat un purtător de cu- 
vint al Departamentului dc 
stat. Precizarea sa a fost fă
cută ca răspuns la o întrebare 
legală dc faptul că nu a fo-,1 
stabilită o dală precisă pentru 
rt-biarca tratativelor. Demnita
rii i american a încercat să a- 
rue-'--' vina asupra oficialități
lor peruviepr. cînd a afirmat 
că ambasadorul ■ John Irwjn, 
n?);r<-zenlantul special al pre

ședintelui Nixon la tratativele 
cu guvernul Perului, este gata 
să plece din nou la Lima pen
tru a-și duce la îndeplinire 
misiunea ce i-a fost încredin
țată, dar că nu a primit în a- 
cest sens, pină in prezent, un 
răspuns din partea guvernului 
peruvian.

După turn s-a mai anunțat, 
relațiile dintre Peru și S.U.A. 
s-au deteriorat foarte mult în 
ultima vreme ca urmare a fap
tului că guvernul american cere 
plata unor compensații pentru 
exproprierea instalațiilor socie
tății .nord-; ericanr .Interna
tional Petroleum Company", a- 
rn< nințind in caz contrar cu 
susp. ndarea ajutorului către 
Peru. în timp (. guvernul pe
ru- i n refuză să acorde aceste

compensații, deoarece exploata
rea ilegală de către compania 
menționată a zăcămintelor pe
trolifere din această țară de
pășește cu mult valoarea insta
lațiilor expropriate. La acest 
conflict s-au adăugat și recen
tele incidente privind dreptu
rile de pescuit in apele de pe 
coasta peruviană a Pacificului, 
soldate cu suspendarea 'in fe
bruarie a vînzfirilor americane 
de armament către Peru. A- 
ceastă măsură a atras după 
sine, așa cum s-a mai anunțat, 
contramandarea de către Peru 
a vizitei pe caro guvernatorul 
Nelson Rockefeller urma să o 
facă in cursul acestei săplămini 
in Peru.

Colectivul de muncitori și 
tehnicieni din noul port Tienț- 
zin a construit O MACARA 
PLUTITOARE DE MARE CA
PACITATE. Macaraua are o 
înălțime de 27 m. Brațul prin
cipal poate ridica o încărcătură 
de 150 de tone și are o rază 
de 12 m, iar brațul auxiliar ri
dică o greutate de 25 tone și 
are o rază de 29 m.

■ BE?

O NOUA GRUPARE POLI- 
T1CĂ A FOST CREATA 1n 
KENYA, relatează agenția Reu
ter. citind surse oficiale din 
Nairobi. Este vorba de Parti
dul Socialist din Kenya, care a 
dat publicității manifestul de 
constituire, cerînd totodată re
cunoașterea sa oficială. Liderul 
său este John Ngethe, care. în 
cadrul unei conferințe de pre
să, a menționat că noua orga
nizație creată își propune să 
lupte pentru dezvoltarea Ke- 
nyei, pentru stăvilirea corupției 
și nepotismului, apreciate ca 
o adevărată plagă în viața e- 
cononiică a țării.

Comitetul internațional pen
tru controlul stupefiantelor s-a 
întrunit marți la Geneva in
tr-o SESIUNE SECRETA, la 
care urmează să analizeze pro
punerile privind întărirea con
trolului internațional al co
merțului substanțelor tranchi
lizante (L.S.D.) amfetaminelor, 
barbituricelor și halucinogene
lor.

Cei 11 experți ai Comitetu
lui internațional vor lua în 
discuție, de asemenea, politi
ca diverselor guverne în do
meniul aplicării obligațiilor lor, 
stabilite de regulamentele in
ternaționale privitoare la pro
ducția și comercializarea dro
gurilor. Agenția France Pres- 
se apreciază că, în cursul a- 
cestei sesiuni, care va dura 
două săptămîni, va fi discuta
tă și hotărîrea luată de guver
nul iranian privind reducerea 
producției dc opium destinat 
scopurilor medicale.

MOSCOVA 28 (Agerpres). — 
La invitația președintelui Pa
kistanului, Yahia Khan, preșe
dintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., Alexei Kosîghin. 
va face o vizită la Rawalpin
di, începind (le la 30 
transmite agenția TASS.

ale avioanelor saigoneze și a- 
mericane. Jn scrisoare se ara
tă că, intre 18 aprilie și 2 mai, 
avioane ale forțelor militare a- 
mericane și saigoneze au zbu
rat- la fiecare două zile dea
supra unor regiuni situate la 
granița cambodgiană, distrugînd 
7 000 ha dc plantații de cau
ciuc. Pe lingă acestea, se spu
ne în scrisoare, au fost dete
riorate și parțial distruse alte 
4 500 ha de plantații aparți- 
nind companiilor străine, prin
tre care majoritatea franceze, 
și 2 500 aparținînd unor per
soane particulare cambodgiene. 
Huot Sambath subliniază că 
aceste pierderi afectează- în 
mod deosebit economia națio
nală și cere interzicerea folosi
rii substanțelor defoliante, pre
cum și plata unor despăgubiri 
pentru pagubele pricinuite.

B38n

Toți copiii in vîrstă intri* 6. 
și 11 ani din statul indian .Ke--. 
raia vor frecventa școlile- în 
mod gratuit. A-*—*x -
după cum a 
educației din 
adoptată de 
lui unii din 
sînt reprezentate 
stînga), care a alocat 10 la 
din bugetul său pentru dej 
tarea invățămîntului.

Această hotătire, 
anunțat ministrul 
acest stat, a Jost 
guvernul Frontu- 
Kerala (în 

forței i ț de 
>uță ț 

•zvol-
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Companiile de distribuire a 
filmelor străine AU FOST NA
ȚIONALIZATE, și activitățile 
lor au fost transferate Oficiu
lui de stat pentru comerțul 
nematografic.

Potrivit agenției de știri 
geriene, companiile străine
obținut profituri exorbitante 
prin distribuirea de filme co
merciale vechi, lipsite de orice 
valoare culturală.

Primul ministru suedez, Tage 
Erlander, a declarat că guver
nul suedez se desolidarizează 
în întregime de activitățile e- 
xercitatc de căpitanul din avia
ția civilă suedeză, Karl-Gustaf 
von Rosen, care s-a pus în ser
viciul autorităților din Biafra și 
a efectuat mai multe RAIDURI 
DE BOMBARDAMENT ASU- 
PRA AERODROMURILOR NI
GER IENE.

Răspunzind la o interpelare 
a unui deputat suedez în par
lament, primul ministru a pre
cizat că ambasadorul Suediei 
în Lagos a primit instrucțiuni 
pentru a aduce la cunoștință 
guvernului federal nigerian 
punctul de vedere al guvernu
lui suedez.

ci-

al- 
au

10 persoane au fost ucise și 
alte 15 grav rănite ÎN URMA 
UNUI ACCIDENT înregistrat 
miercuri in capitala filipineză. 
Manila, cînd un autobuz înțe
sat cu pasageri a intrat intr-un 
automobil.

mai

bel- 
de 
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I Actorul francez ALAIN DELON '$1 CEI DOI DINTRE 
PRIETENII SAI AU POST CONDAMNAȚI IN CONTUMA
CIE LA CITE PATRU LUNI ÎNCHISOARE de către un tri
bunal italian. Această sentință a fost pronunțată intr-un pro
ces pornit in urma unei plingeri depuse in luna martie de 
un fotoreporter al unui cotidian din Roma. Venit Ia Roma 
pentru a turna exterioarele in Ulmul „Clanul sicilienilor", 
in care joacă alături de Jean Gabin și Lino Ventura, Alain 
Delon i-a Îndemnat pe cei doi prieteni ai săi să-l molesteze 
pe fotoreporterul Giuseppe Arnone care Încerca să ia cî- 
teva imagini ale actorului la un restaurant.

Tribunalul a refuzat să suspende executarea sentinței. 
Prin urmare, dacă Delon ar reveni in Italia, el ar urma 
să lie arestat imediat și încarcerat pentru a-și ispăși pe
deapsa. Sentința este oarecum surprinzătoare, deoarece pro
curorul nu a cerul decît condamnarea celor trei la plata unor 
.despăgubiri.- . ■ ■-
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Grupul de economiști 
gieni, condus de Charles 
Paul, președintele 
comercial mondial de la Bru
xelles. ȘI-A ÎNCHEIAT VIZI
TA ÎN IUGOSLAVIA. El a 
avut convorbiri cu reprezen
tanții Camerei economice fe
derale a Iugoslaviei în legătu
ră cu perspectivele și posibi
litățile participării economici 
iugoslave la activitatea centru
lui comercial mondial de la 
Bruxelles și colaborarea cu 
Organizația centrelor comer
ciale mondiale.

■ aa

La Dakar a avut loc o con
ferință de presă la care secre
tarul general al Partidului a- 
frican al independenței din 
Guineea Portugheză și insulele 
Capului Verde (Paigc), Amil* 
car Cabrai, a anunțai DESCO
PERI REA UNII COMPLOT 
pus la cale de poliția politică 
portugheză (Pide) împotriva 
unor conducători ai Paigc. 
După cum a precizat el, in
tr-un oraș scnegalcz in care 
se află cartierul general al 
frontului de nord al forțelor 
patriotice care luptă pentru in
dependența Guineei a fost a- 
restat un agent al Pide, Go
mez Fonesca. El urmărea să 
asasineze mai niulți lideri ai 
Partidului african al indepen
denței (lin Guineea Portughe
ză și Insulele Capului Verde.

■ U ■

Lucrările de electrificare 
noii linii ferate care leagă 
rașul Saraievo — capitala Re
publicii Bosnia și Herțegovina 
— de portul Ploce de Ia Marea 
Adriatică AU LUAT SF1RȘIT. 
Primele garnituri trase de lo
comotive electrice vor începe să 
circule pe această linie din lu
na viitoare.

Continuindu-și turneul in ță
rile Amcricii Latine, NELSON 
ROCKEFELLER A SOSIT LA 
BOGOTA. In capitala Columbiei 
a avut loc o puternică demon
strație în semn de protest îm
potriva prezenței lui Rockefel
ler în această țară. Intre de- 
jnonstranți și poliție s-au pro
dus ciocniri.

KHARTUM 28 (Agerpres). — 
40 de foști miniștri și lideri ai 
partidelor politice dizolvate, 
precum și un număr dc ofițeri 
superiori au fost arestați — a 
declarat corespondentului agen
ției France Presse. ministrul de 
interne sudanez, Faruk Osman. 
O altă declarație dată publici
tății de Ministerul de Interne 
anunță interzicerea în ..intere
sul ordinii și securității-1 a tu
turor ceremoniilor publice o- 
cazionatc de aniversarea naș
terii lui Mohamed.

Manevre
militare
ale N.A.T.O

ATENA 28 (Agerpres). — Tn 
nordul Greciei au început ma
nevrele militare N.A.T.O. „O- 
lympic Express'. Iau parte for
țe terestre, aeriene și aeropur
tate ale țărilor membre ale 
N.A.T.O. Manevrele se vor des
fășura pînă la 17 iunie.

? Aoz proiecte 
I

WZ.W«V«W I
’.W,

de zboruri în ( Osmos
HOUSTON 28 (Agerpres). 

— O dală încheiat cu suc
ces /.borul navei „Apollo-10", 
N.A.S.A. a readus in actuali
tate proiecte ce depășesc cu 
mult misiunea de aselenizare 
care va reveni echipajului ur
mătoarei nave spa/iale ameri
cane. Aceste planuri, așa cum 
au fost definite recent de dr. 
Thomas Paine, administrator 
general al agenjiei americane 
spafiale, urmăresc explorarea 
Lunii și construirea de baze 
științifice, lansarea pe orbile 
terestre a unor st al ii cu o 
durată de. zbor de cel puțin 
un an. expedierea de sonde 
„Mariner" și „Viking" pe Mar
te. Scopul acestor eforturi 
constă In asigurarea debarcă
rii oamenilor pe Marte in anii 
80.

înainte de toate, sublinia
ză insă oamenii de știință, 
este necesară obținerea unor 
tesle sigure că omul poate trăi 
o perioadă îndelungată in spa
țiu și că aceasta nu se va 
reflecta negativ asupra sănă
tății, capacității de lucru și 
moralului său. Recordul de

t

zbor de două săplămini al na
vei „Gemini" din decembrie 
1965 este insuficient, sublinia
ză specialiștii americani, pen
tru stabilirea unor concluzii 
semnificative. In acest sens, 
medicul cosmonaulilor ameri
cani, dr. Charles Berry, opi- 
niază pentru o nouă edifie a 
operației „Tektile", din aprilie 
anul trecut, cînd un grup de 
acvanaufi au trăit fără legă
tură cu exteriorul. în contai
nere speciale, in ad incul ape
lor oceanului. N.A.S.A. are în 
vedere, printre altele, și un o 
alt experiment și- anume zbo- N 
rul unui echipaj pe o orbită ■* 
cosmică terestră, timp de 56 ț 
de zile. După opinia aceluiași N 
medic, rezultatele obținute nu 
vor H insă înlrulotul edifica- S 
loare, dacă se are în vedere 
că celulele umane se reinno- • 
iese în întregime la -șase luni 5 
și deci tulburările eventuale \ 
provocate de o ședere înde- ■" 
lungată în spațiu nu pot fi '« 
cunoscute in ansamblul lor, < 
decît după o perioadă cel ț 
puțin egală de voiaj cosmic J. 
experimental. ■’

I

i

•AW.N

Tiparul — întreprinderea poligrafică Hunedoara. SubunlKloa Petroșani

i , 1

i


