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CHEMAREA C.C. AL U.T.C
Tineri și tinere,

Se împlinesc douăzeci de ani de 
cind Valea Jiului a răsunat în rit
mul imnurilor tinerești și al zgomo
tului de tîrnăcop Izbit în stîncă. 
Douzeci de ani de la primăvara aceea 
din 1948, cînd aproape 30 000 de 
tineri, sosiți pe șantierul de la Bum
bești—Livezeni, au făurit cu mîinile 
lor o pagină de nepieritor eroism 
în muncă.

S-a așezat atunci o piatră de în
ceput A fost înscrisă o pagină glo
rioasă în cronica zilelor noastre, ca
re avea să se îmbogățească de le 
un an la altul, cu noi dovezi de 
hărnicie și entuziasm ale tineretului. 
Aqnita—Botorca, Salva—Vișeu, Lun
ca Prutului sau Șantierul Fabricii de 
confecții și tricotaje din București, 
care și ea și-a sărbătorit recent 20 
Je ani de existentă, sînt alte pagini 
înscrise la loc de cinste în cartea 
de aur a muncii voluntar-patriotice. 
Prezenta unanimă a tineretului, ca 
un răspuns nemijlocit dat îndemnu
lui rostit de partid și chemării lan
sate de Uniunea Tineretului Comu
nist, a însemnat în același timp 
certitudinea că angajamentele rostite 
vor fi îndeplinite cu cel mai mare 
spirit de 
grad de 
o nouă 
care au 
continuu
an,

in- 
da

Tovarășul Nicolae Ceausescu
V -

a primit delegația
parlamentară norvegiană

Vineri la amiază, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Consiliului 
de stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, împreună cu tovarășii Emil 
Bodnăraș, vicepreședinte al Consi
liului do Stat și Ștefan Voitec, pre
ședintele Marii Adunări Naționale,

răspundere, la cel mai înalt 
exiqență. S-a născut astfel 
tradiție, una din tradițiile 
luat ființă și s-au îmbogățit 
în anii noștri. Cu fiecare 

tradiția muncii voluntar-patrio- 
tice a parcurs noi trepte care s-au 
adăugat firesc celor deja existente 
și înscrie munca voluntar-patriotiră 
în durată, ca un domeniu de acti
vitate care aparține prin definiție ti
nerei generații. De-a lungul timpu
lui, în cei douăzeci de ani care s-au 
scurs pînă azi, tinerii țării — români, 
maghiari, germani si de alte națio
nalități, au fost prezenți printr-o 
participare neîntreruptă peste tot 
unde era nevoie de forța brațelor 
lor; pe șantierele de construcții, de

edificare a unor mari obiective 
dustriale, pe întinsele șantiere 
împăduriri sau de amenajări fun
ciare și irigații, pe ogoarele între
prinderilor agricole de stat în cam
paniile agricole de vară și de toam
nă, la înfrumusețarea și întreținerea 
orașelor șl satelor, a monumentelor 
istorice, ca și la colectarea meta
lelor vechi șl expedierea lor către 
oțelăriile patriei. Cuvîntul „șantier 
al tineretului" a devenit un simbol 
de hărnicie și entuziasm care din 
anii reconstrucției, din vremea ma
rilor acte de eroism de la Bumbești— 
Livezeni sau Salva—Vișeu, a stră
bătut timpul, a traversat prin ani 
tmbogățindu-și sensurile, mobilizînd 
și azi tinăra qeneratie.

Pentru cinstirea așa cum se cuvi
ne a acelor ani de început șl pentru 
îmbogățirea tradițiilor de muncă vo- 
hintar-patriolică cu noi înfăptuiri 
demne de cele dobîndite de înain
tașii noștri, C.C. al U.T.C. cheamă 
organizațiile U.T.C., întregul tineret 
al patriei la o largă întrecere în 
muncă pe numeroasele șantiere ale 
tineretului. Să ne aducem și pe a- 
ceastă cale, cu elanul și dîrzenia 
caracteristice 
deplină la tot 
întrequl nostru 
rea înțeleaptă
înflorirea patriei socialiste. Orqani- 
zațiile U.T.C. vor antrena tinerii pe 
șantierele de îmbunătățiri funciare 
șl irigații, în acțiunile de împădu
riri, la ronstruirea și amenajarea 
unui mare număr de baze sportive, 
a unor parcuri cultural-distra.otive, 
locuri de aqrement și baze turistice. 
Tinerii de la orașe și sale vor par
ticipa și sprijini conducerile unități
lor aqricole în aplicarea întreqului 
complex de măsuri stabilit de re
centa hotărîre a Comitetului

tinereții. contribuția 
ceea ce construiește 
popor, sub conduce- 
a partidului, pentru

outiv al G.G. al P.C.R. șl a Consiliu
lui de Miniștri privind combaterea 
secetei. La sate, în vara șt în toam
na acestui an zecile de mii de elevi 
și studențl sînt chemați să ia parte 
la strîngerea recoltei, la culesul le
gumelor și fructelor. Pe lingă șan
tierele tineretului existente deja, or
ganizațiile U.T.C. sînt chemate să 
răspundă prezent la construirea pri
mei autostrăzi românești București— 
Pitești, a șoselelor Raia Sprie — Si- 
ghet, Bumbești — Livezeni și Cîm- 
pina — Comarnic. Comitetele jude
țene ale U.T.C. vor stabili cele mai 
însemnate obiective de muncă pa
triotică și vor asigura continuitatea 
participării tinerilor la realizarea lor.

Atmosfera do lucru intens și do 
entuziasm, care însoțesc dlntotdeau- 
na marile acțiuni de muncă ale ti
neretului 
călduros 
toare de 
prindem 
nei jubiliare, 
— 20 de ani1 
onoare Bumbești 
vor fi acordate celor mai buni 
neri și organizații va simboliza, 
asemenea, cinstirea cu care noi, 
de astăzi, înconjurăm realizările 
ținute pînă acum și angajamentul 
nostru de a le îmbogăți necontenit 
prin noi înfăptuiri.

vor constitui un îndemn 
adresat generațiilor urmă- 
a continua ceea ce între- 

noi astăzi. Instituirea insig- 
„Btimbești — Livezeni 
" și a „Drapelului de 

Livezeni', care

Tineri și tinere de pe întreg cu
prinsul țării.

£

tov. Demeter Iosif,

1

altul în cartierul 
din Petroșani.

posibilitatea consumatorilor de 
a servi prăjituri, înghețată, 
plăcinte în stare proaspătă.

Prof, Hie MARINESCU
Vulcan

formare au fost de asemenea 
instalate în cartierul C.F.R. din 
Petroșani iar 
Sătătruc, tot

pre- 
ora- 
ine-

J

PE TEMELE
ACTUALE

Posturi 
de transformare 
puse în funcție

Secția rețele Valea Jiului, în 
colaborare cu Iotul nr. 4 con- 
strucțil-montaje, aparținind în
treprinderii rețele electrice 
Hunedoara, au incheiat în a- 
ceste zile importante lucrări 
menite să ducă la îmbunătăți
rea alimentării cu energie e- 
lectrică a abonaților. La Lu
peni, în cartierele Sohodol, 
Coasta roșie și Lobstein, au 
fost puse în funcție trei pos
turi de transformare noi și 
s-au înlocuit instalații vechi 
de peste 40 de ani.

Două posturi noi de trans

0 nouă unitate 
de deservire 
la Lupeni

Localul laboratorului de 
parare a prăjiturilor din 
șui Lupeni este supus unei 
tamorfoze generale. Zidari, in
stalatori, electricieni, zugravi 
lucrează de zor la renovarea 
interiorului. După cum ne in
formează
mandatarul viitorului local, în 
data de 15 mai aici se va c(es’ 
chide o cofetărie și plăcintă
rie modernă, va lua ființă o 
terasă. In interiorul cofetăriei 
va fi amenajat și un separeu 
unde consumatorii se vor pu
tea autoservi cu cafea de la 
expresoarele fixate direct pe 
masă. Unitatea, fiind în aceeași 
clădire cu laboratorul, va da

Pe urmele 
trecutului 
de luptă

Un grup de elevi din clasele 
a Vii-a și a VUI-a de la Școa
la generală nr. 4 din Vulcan 
au tăcut zilele trecute o vizită 
la monumentul luptătorilor eroi 
mineri aflat în incinta minei 
Lupeni. In 
ralive, pe 
de ani în 
în singele
bit elevilor despre 
grele de viață și 
care i-au determinat atunci să 
se ridice la luptă hotărîtă, au 
fost evocate momente din lup
tele minerilor conduse de 
Partidul Comunist.

a primit delegația parlamentară nor
vegiană condusă de Lelf Granli, al 
doilea președinte al Stortinqulul, ca
re se află într-o vizită în țara noas
tră la invitația Marii Adunări Na
ționale.

Au participat Mia Groza, vicepre
ședinte al Marii Adunări Naționale 
șl Constantin Stătescu, secretarul 
Consiliului de Stal.

Au fost de față Lelf Mevik, secre
tar al ambasadei Norvegiei la Bu
curești.

In timpul întrevederii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cordială, 
au fost abordate probleme privind 
dezvoltarea colaborării între cele 
două țări, precum și aspecte ale si
tuației internaționale.

a Partidului Socialist
fața plăcii comemo- 
plaloul care cu 39 
urmă a fost scăldat 
minerilor, li s-a vor- 

condiliile 
de muncă

I
I
I
I
I

din Chile
Vineri a sosit în Capitală o de

legație a Partidului Socialist din 
Chile, care la invitația Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, face o vizită în țara noashă.

Delegația Partidului Socialist din 
Chile este formată din tovarășii Lui» 
Jerez, secretar general adjunct al 
P.S.C., membru al Comisiei Pobt'ce 
a C.C. al P.S.C., Jaime Suarez și 
Mario Olea, membri ai Comitetului 
Central ai Partidului Socialist dia 
Chile.

La sosire, pe aeroportul Bâneas-1, 
delegația a fost întîmpinată de to
varășii Emil Bodnăraș, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., Mihai 
Dalea, secretar al C.C. al P.C.R., 
Mihail Florescu, șef de secție la 
C.C. al P.C.R., de activiști de partid.

(Agerpres)

Adăugind noi fapte de glorie șl 
eroism tradițiilor muncii patriotice 
prin prezenta noastră activă pe șan
tierele patriei înscriem cu majuscule 
aportul generației noastre la înfăp
tuirea marii opere pe care poporul 
român, sub conducerea partidului 
comuniștilor, o făurește zi de zi — 
înălțarea României Socialiste.

Incepînd din aceste zile și pînă la 
15 iunie au loc dezbaterile șl exa
menele care vor marca încheierea 
anului școlar 1967—1968 în întreg 
sistemul învățămîntului de partid de

cursuri, școli u- 
economice, uni- 

* marxism-lenl-

In pagina a 2-a

Noul complex comercial din Petrila (în prim plan) ce va fl în curînd în folosință.

așa o aduce decă

acestui

MIHAI ȘT.

Prin orașele lumii
lie e-

PARISUL de azi și de mîine

de 
de

neobiș'- 
pîine

aparte, 
de pia- 
omut a 
de ml-

Kristof
Bbkti 

mozai- 
Matei

cum ai cere să ți se 
o bucală de rocă din 

Omul insistă : interme- 
sau ulbă, indiferent de

complet în puțin timp, urmlnd 
să se execute de acum încolo 
doar amenajările exterioare 
prevăzute pentru Întregul com
plex.

uriltăjl- 
alimen- 

gene- 
rală (cu raioane de coloniale,
dulciuri, băuturi, pîine, lapte, 
carne, mezeluri, brinzelurl), o 
unitate de le gume-fructe iar în 
același scop se aduce acum 
mobilierul pentru magazinele

~f~ uncționează deja 
l' Ie din grupul 

tar: Alimentară

Fenomenala 
performantă

Pe tăcute, fără zgomot, intre 
«numiți factori de la fabrica 
de piine pe de o parte și 
O.C.L. Alimentara pe de altă 
parte 
unei 
meni 
puia
cu totul banal, 
multe ori, cind 
magazin din Petroșani și ceti 
o piine proaspătă, ești privit 
ca și 
vindă 
lună, 
diară
mărime, dar să fie proaspătă. 
Vlnzătoarea le privește cu re
proș. Ce pretenție I Dar ți-o

se dispută paternitatea 
pertormanfe pe care ni- 
incă n-a egaiat-o. Dis- 
pornește de la un fapt 

De cele mai 
intri intr-un

Jurnal 
citadin

spune direct. De bine de rău 
a început să se priceapă că 
trebuie să tie mai atentă cu 
cumpărătorul. Și se scuză :

— Asta ar li mai proaspătă. 
Instinctiv pipăi plinea șl ai 

impresia că-i iască.
— E prea veche. Cît a stat 

asta în magazin ?
azi.
ce nu e proas-

— Numai
— Atunci 

păta ?
— Pentru 

la fabrică.
— Veche ?
— Veche I
Ești pus astfel în fața unei 

performanțe cu totul 
Silexul, primele unelte 
tră sau de os cu care 
devenit om sînt vechi
lenîi, dar și ele au fost atunci, 
ta început, noi. Ruinele vechi
lor cetăti au avut și ele o 
dată mortarul proaspăt. Iată 
insă că fabrica de pîine din 
Petroșani se aureolează cu o 
performanță cu totul 
nuită : produce direct 
veche.

Performanța pare să
qatată de magazinele de soe- 
cialitate ale O.C.I.. Alimenta
ra : ele reușesc să vindă a- 
ceastă pîine veche. Cum ? N-ău 
alta. Se scuză că li se aduce 
piine noaptea, că n-o recep
ționează nimeni, că așa o 
mese și orice s-ar face, 
buie 
nea

Si 
cred
cabilă șl de mult tolerată ne
glijentă, se obțin performante 
pe care încă nu le bănuim. 
Și-n loc să. fim ineîntați, bom
bănim reproșuri mai 
re dată cînd intrăm 
pîine proaspătă.

pri- 
tre- 
pîi-să ne rupem dinfii in 

veche.
uite așa, în timp ce 
că e vorba de o inexpli-

alții

de fieca-
după o

I. B.

pra
gul urcai 
ifiaaL 
M,așit

Clădirile policrome ale 
complexului comercial 
prezintă o notă aparte 

7 ansamblul cartierului „8 
Martie" din Petrila. Pe funda
lul blocurilor înalte se proiec
tează gingașe și cochete noile 
magazine, ce privesc mirate în 
lume cu ochii mari de sticlă 
a vitrinelor, zeflectînd în ele 
razele jucăușe ale soarelui I 

...Extinse pe un teren de 
7 850 mp, clădirile se înca
drează Intr-un dreptunghi cu 
laturile de 150 pe 50 ml, ma
gazinele Insumind o suprafață 
comercială de 3 735 mp I

Complexul cuprinde patru 
corpuri din care trei sînt pre
date pînă acum în folosință 
iar al patrulea va ii terminat

ilele, orele sînt numă
rate, împărțite cu stric
tețe de grupul de con

structori condus de maistrul 
Bogdan Alexandru, care exe
cută acest complex modern. 
Zidarii Ciurică Stere, Tuțu 
Constantin, Cojocarii Paul, 
Smaranda Ion, Băduță Ion, Bo- 
zeșan Petre, zugravii 
Zoltan, Madaras Iosif, 
Grigore, Kristof Gheza, 
carii Bețivu Gheorghe,
Dumitru, Dancea Nicolae, Rusa 
Mihai, Smida Petru sint numai 
o parte din muncitorii harni
cului colectiv care lucrează la 
finisarea și predarea 
complex.

de galanterie, librărie, metalo- 
chimice. Corpul B este rezer
vat aclivităjii unităților coope
rației meșteșugărești: frizerie 
— coafură, croitorie — lenje
rie, cizmărie, ateliere de repa
rași pentru radio — televizoa
re, ceasornicărie etc.

Tpălă/fa actuală se desfă- 
șoară la corpul A ce va 
cuprinde un restaurant 

modern cu anexele necesare, 
o unitate „Gospodina" combi
nată cu o bucătărie de bloc, 
o cofetărie și o farmacie. Lu
crările principale de finisaj 
sini terminate, efecluindu-se 
în aceste zile lucrările prin
cipale de finisaj exterior, sis
tematizările pe verticale ale 
terenului etc.

omplexal — cu întreaga 
dotare de mobilier și u- 
tilaj comercial aferent 

— se ridică la o valoare de 
5 milioane lei. O frumoasă bi
juterie In cadrul celor .32 blo
curi Insumind 1800. aparta
mente al noului cartier /^trl- 
lean, o dovadă elocventă a 
grijii statului pentru nevoile 
oamenilor.

la orașe : cercuri șl < 
zinale, școli serale i 
versitatea serală de 
nism.

In actualul an de învățămînt, lo
cul central — în toate formele — 
l-a ocupat studierea documentelor 
Congresului al IX-lea și ale Confe
rinței Naționale a P.C.R., precum șl 
alte documente recente, ceea ce a 
conferit învățămîntului un bogat con
ținut de idei și concluzii de 
însemnătate pentru activitatea 
tică de înfăptuire a 
dului. Prin măsurile 
Biroul Comitetului 
partid Petroșani s-a 
zele teoretice și concluziile practice 
de o importanță excepțională ce se 
desprind din documentele partidu
lui nostru să fie prezentate cursan- 
ților într-o formă ctt mai accesibilă 
și atractivă, să fie stimulat în cer
curi și cursuri interesul pentru dez
bateri și schimburile de păreri și, im
plicit, pentru studiul personal. La 
pregătirea teoretică a propagandiști
lor și lectorilor s-a insistat pe or
ganizarea de consultații asupra pro
blemelor fundamentale ale politicii 
interne și externe a P.C.R. — per
fecționarea 
planificării 
bunătățirea 
metodelor 
cere a vieții sociale, adîncirea de
mocrației socialiste, principiile care 
stau Ia baza politicii externe a parti
dului și statului etc. — Iar în ce 
privește latura metodologică 
transformarea dezbaterilor din 
curi și 
tic viu 
diști și
punsuri
noi, atractive și utile, au existat șl 
în sistemul învățămîntului ideologic 
al cadrelor didactice, cu care s-au 
organizat mai multe simpozioane pe 
teme izvorîte din documentele Con
ferinței Naționale, preoțim și la u- 
niversitatea serală de marxism-leni
nism. In sfîrșit, în actualul an de 
învățămînt nu s-a ridicat problema 
materialului bibliografic (broșuri șl 
manuale) care a fost asigurat în can
tități suficiente de către librării, cl 
numai faptul că în unele localități 
acest material au a fost prezentat 
și difuzat Ia timp cursanților (ora
șele Petrila și Vulcan).

Făctnd o succintă privire de an
samblu asupra desfășurării învăță- 
mîntului de partid se desprinde con
cluzia că, deși nivelul conținutului

mare 
prac- 
parti- 
cătrd 

[ de

politicii | 
luate de 
municipal 

asigurat ca te-

organizării conducerii și 
economiei naționale, îm- 
continuă a formelor șl 

de organizare și condu-

pe 
cer- 

cursuri intr-un dialog poli- 
și interesant între propagan- 
cursanți, cu întrebări și răs- 
reciproce. Căutări de forme

Un apreciat poet român, A. E. Ba- 
conski, mărturisea într-ua recent 
„Fals jurnal de călătorie" că n-a 
fost nici în Bois de Boulogne, nici 
la Fontainbleau, nici la Versailles. 
Ambițiosul ce se vrea pretutindeni 
în 
se 
om 
Pe 
„Une Semaine 
ne, de pildă. 
Gauche" și pe

orașul de pe malurile' Senei nu 
alege cu nimic; cum spunea un 
de spirit, Parisul trebuie văzut 
bucăți. Chiar ghidul-program 

de Paris" îți propu- 
spectacole pe „Rive 
„Rive Droite".

estul orașului, Le Bourget, păstrea
ză prin dimensiuni și amplasament 
ceva din cochetăria „vechiului" Pa
ris. Amenajările aduse aeroportului 
după război nu au schimbat aproape 
nimic din ambianța de altă dată, 
cînd 
ales 
țiile 
ca și 
jurul
de ocazii neîncăpătoare ca într-o zi 
de 14 iulie. „Bourget" readuce nu 
numai în memoria parizianului dar 
și a vizitatorului străin un moment 
de crîncenă încordare din drama

parizienii aveau duminica de 
între hipodrom și demonstra- 
do măiestrie aviatică. Atunci, 
acum, străzile înguste dinpre- 
aeroportului devin în astfel

fii

Franța. Cind întregul Paris 
alături de trupele lui Le- 

emoționantul moment ai e- 
aici, la „Bourget" mai că- 
ai Franței în luptă cu ulti-

rezistențe hitleriste.
sudul Parisului, dincolo de 
d’Orleans — hangare, stații de

ORLY BOURGET

Mica supapS aeriană de la nord-

trăită de 
participa 
cierc la 
liberării, 
deau 
mele

In
Porte
benzină, piste, peroane, garaje, dis
puse în jurul clădirii centrale cu a- 
lură de vas amiral. Este Orly, ma
rele aeroport internațional unde pre
domină culoarea albă a oțelului, ni
chelului și aluminiului. Poate mal 
mult ca la Ziirich, Copenhaga sau 
Stockholm, la Orly, unde aterizează

sau își ia zborul un avion la cîteva 
minute, se întîlnesc pasageri de 
toate meridianele lumii, adunați 
minți în așteptarea formalităților 
vamă. La cîteva minute după 
s-a făcut vama poți să scapi 
acest cocteil-babilon instalîndu-se 
autobuzele Air France-ului care 
legătura aeroportului cu orașul 
tr-un punct situat lingă Sena, 
Place des Invalides. Rapiditatea 
xecutării formalităților, sprijinul 
care ți-1 acordă cochetele stewar- 
desse, modul de solicitudine, repre
zintă un prim contact tonic „pe te
ren" cu politețea și civilizația po
porului francez.

De oriunde ar veni, turistul se 
simte atras de vestitele muzee pa-

său a crescut incontestabil, dezba
terile șl seminariile au căpătat un 
caracter mai atractiv — eliminîndu- 
se în bună măsură caracterul sco
lastic din anii trecuți 
rarea sa 
fel, unii 
cipat cu 
teoretică 
cărui fapt nici nivelul conținutului 
învățămîntului din cercurile șl cursu
rile pe care le conduc nu a satis
făcut cerințele. De asemenea, unele

I. MIRZA
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î

în desfășu- 
au existat și lacune. Ast- 
propagandiști nu au parti- 
regularitate la pregătirea 
și metodologică, datorită

(Continuare In pag. a 3-a)

Azi, la ora 8, temperatura aerul»! 
fost de plus 13 grade la Petroșani 

și de plus 12 grade la Paring. Ma
xima de ieri a oscilat intre plus 24 
grade și plus 16 grade.

a

PENTRU URMĂTOARELE 24 Dfl 
ORE:

Vreme călduroasă, cu cerul mal 
mult senin. Vînt slab din sectorul 
sudic.

la sfârșit de
CULTURAL

săptămâna

TEATRUL DE STAT

Simbătă și duminică, la orele 
17 șl 20, la Teatrul de stat 
din Petroșani continuă spec
tacolele cu comedia de mare 
succes a lui Carlo Goldoni 
„Hangița".

natului republican al școlilor 
profesionale și tehnice la atle
tism. Participă elevi sportivi 
de la școlile din Deva, Anina, 
Ziatna, Brad, Lupeni și Pe
troșani.

FOTBAI

CIRCUL „OLIMPIA

Arttștii circului bucureștean 
„Olimpia", cu sediul provizo
riu în orașul Petroșani, pe sir. 
Vasile Roaită (între blocurile 
turn), susțin simbătă și dumi
nică în matineu de la ora 16 
și seara de la ora 20, seria 
de spectacole Începută vineri 
seara.

CASA DE CULTURA

Duminică seara, de la ora 
19,30, elevii Școlii comerciale 
din localitate prezintă în sala 
mare piesa de teatru „înco
tro 1..." de Otto Safranek. Re
gia spectacolului este semnată 
de Alexandru Jeles.

+ Stadionul Jiul, nvine, ora 
17,30: Jiul — Dinamo Bucu
rești (campionat divizionar A); 
In deschidere, de la ora 15,30, 
se întîlnesc echipele de tlne- 
ret-rezerve.

In campionatul interjude- 
țean, mîine vor avea Ioc în 
Valea Jiului următoarele par
tide: Minerul Vulcan — Mi
nerul Ghelar; Știința Petroșani
— Constructorul Hunedoara; 
Parîngul Lonea — Minerul Te- 
liuc; Minerul Aninoasa — A- 
batorul Hațeg; Minerul Uricanl
— Constructorul Lupeni Ora 
de începere: 11. In deschide
re, de la ora 9, se dispută me
ciurile echipelor de juniori.

HANDBAL

SPORTIV
ATLETISM

Azi după-amiază și miine di
mineață, de la ora 9, stadio
nul Jiul din Petroșani găzdu
iește etapa de zonă a campio-

Pe terenul de handbal de la 
stadionul Jiul, echipa Șc. sp. 
Petroșani va intilni miine, la 
ora 11, formația Voința Odor- 
hei, în cadrul campionatului 
diviziei B. In deschidere, de 
la ora 9,45, se dispută meciul 
din campionatul județean în
tre Utilajul Petroșani șl Pono
rul Vața.

MUZEE DE AUR Șl CEARA
LA ȘEZĂTOARE !

populzre

Foto: Emilian DOBO£

Pe scenă, în pitorescul port folcloric, obiceiurile 
capătă, parcă, o mal multă autenticitatOv

(Conlinuate in pag a 4-a)
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MMM STEAGUL ROȘU

1o chină pentru osciorul de 
stradă.

Sînt însă acei dini, 
slăpînl, care umblă nestinghe
rit i hai-hui pe străzi, dau tîr- 
coale prin măcelării și maga
zine, ne solicită cîtc un os-

cei fără 
care se 
de colo- 
la dini.

in-

■ Complexul muzeal „Mănăstirea Negru ȘTIAȚI GA ■ ■ ■

Vodă“ de la Cîmpulung Muscel
specla- 
în ora-

au răscolit gunoiul. Du/xi cl- 
feva zile copilului ii apar di
ferite semne de corp, face 
temperatură iar părinții sar 
în sus speria/i neștiind de 
unde vine nenorocirea.

Pe străzile 
mișună zeci 
trupede lără 
cetățenii (și
noștri I) trecem 
lără a încerca măcar să citim 
în ochii lor dorința firească : 
de cil așa o viață mai 
jupuiți de vii.

Si cind le gîndeșli cile 
pe, poșete, pantofi sau 
nimicuri importante ar 
din această materie
ambulantă care în fond e nu
mai piele și 
strică să se Iacă 
rat” și î/i această problemă...
de faună. In definitiv, de ce 
n-ar arăta orașul nostru ca o 
grădină botanică și nu ca 
zoologică ?

„Clinii latră, caravana 
ce” vor zice poate unii,
nccc... Dar (iacă intr-o bună 
zi nu veți avea lipsă la in
ventar o pereche de pantaloni 
de tergal să nu-mi ziceți mie 
„cufu".

Sc spune despre 
nici o ocupație și 
plimbă țoală ziulica 
colo, că taie frunză
Dar se poate întîmpla și 
vers: dinii să-ți taie polla de 
plimbare. Aceasta se întimplă 
atunci cind la fiecare pas dai 
de cite un patruped, care du
ce o viață cu adevărat cii- 
nească și-ți rinjește punin- 
du-te in dilemă. Nu știi: o 
fi amenințare sau implorare 
pentru un oscior sau o coajă?!

„O viață ciinească” cu a- 
devărat, duc numai clinii va
gabonzi. Pentru că omul care 
ține să aibă pe lingă casa lui 
un dine, apoi ii dă de trei 
ori pe zi mincare și ii asi
gură cazarea cerindu-i în 
schimb să bată și el acolo 
din gură. Și stăpinul se de
clară mulțumit. Își pune la 
poartă o tăbliță averli/.atoa- 
re : „Cline rău” și n-are trea
bă cu nimeni. Că și acești 
crini cu stăpini, mai scapă 
din incinta lor, e adevărat, 
insă plimbările lor cu carac
ter amoros sau numai „turis
tic” nu ne supără atila, pen
tru că de obicei se întorc re
pede la domiciliul stabil ca 
niște ciini inteligenți ce sînt 
și nu lasă ei ciolanul din stra-

FOILETON

orașelor noastre 
de asemenea pa- 
identitate iar noi 
moi ales edilii 

nepăsători

bine
localuri, ne rup 

pe străzile lără lu
pa r și simplu se fin 
văzind probabil, in 

noastră pe viitorul

© Potrivit statisticilor, cea 
mai mare longevitate la fe
mei o ating suedezele — 75,7 
de ani, iar cea mai 
manezele — 31 de

ma- 
alte 
ieși 

primă
mică bir- 
ani.incinta mănăstirii, unde însă, 

nu există decit mormîntul ce
lui de ai doilea ctitor — Ni- 
colae Alexandru Basarab.

In prezent mănăstirea Ne
gru Vodă reprezintă un com
plex muzeal, 
afară 
chea 
mai păstrează și astăzi. In ca
drul muzeului sînt 
cu mult gust un 
cu piese vecin de 
res istoric, seefia 
plastică, secția de artă veche 
cu vechi icoane și veșminte. 
Mai atrag atenția și obiectele 
arheologice descoperite în ur
ma săpăturilor care au dat la 
iveală ruinele cast Hor roma
ne de la Jidova.

Climatul blind al orașului, 
în care soarele luminează cea 
mai mare perioadă a anului, 
fără vînturi sau schimbări 
bruște de temperatură, izvoa
rele minerale sulfuroase, nu
meroasele monumente istorice 
și naturale, îmbinările 
ni oase 
tierelor 
noastre și trăsăturile specifice, 
tradiționale, dau orașului Cîm
pulung Muscel o valoare 
important centru turistic 
șireagul de la poalele Carpa- 
lilor meridionali.

cior prin 
pantalonii 
mină sau 
după noi, 
persoana
lor stăpin. Amăriți și jigăriți, 
cu huriile supte de atîta re
gim sever, sînt veșnic pre- 
zenți în jurul punctelor de 
colectare a gunoaielor, lup- 
tînd cu ghiarele și cu dinții 
pentru un os cu măduvă sau 
fără.

Acești crini care nu răspund 
la nici un nume, devin în 
hoinăreala lor obiectul de 
joacă al copiilor nesuprave- 
gheafi care în dragostea lor 
firească pentru animale nu se 
uită la aspectul lor, fi iau în 
brațe, le mîngîie părul mur- 

. dar, ba uneori ii mai și sărută 
pe bolul care cu puțin înainte

Deci nu 
puf in „cu-

oase.

Sever GROZAVU

chimice 
metale.

• Primul submarin (acți
onat cu forță musculară) a 
fost folosit la 13 februarie 
1864 in timpul războiului ci
vil din S.U.A.

ultimii 10 000 de ani 
a crescut in inălțime 

acum 
anual.

amenajate 
lapidarium 
mare inle- 

de artă

• Unul dintre cele mai 
mici animale vertebrate este 
broasca cubaneză care nu 
măsoară decit 1,5 cm.

9 Din cele 104 
cunoscute, 82 sint

au vizionat
Ulmul „Răpirea le- 

cunosc locurile 
turnat ctleva din 

acestei frumoase
© In

Pamirul 
cu 500- 800 m, iar 
crește cu 5—10 cm.

armo- 
între arhitectura car- 

construite în zilele

cuprinzînd In 
de biserică și slrăve- 
casă Domnească ce se

elemente

ITINERARII TURISTICE

Poale puțini dintre 
lorii care 
ful nostru 
cioarelor", 
unde s-au
exterioarele 
realizări cinematografice. Unul 
din aceste locuri este și mă
năstirea Negru Vodă din 
Cimpulung Muscel, numită 
așa după legendarul întemeie
tor al Țării Românești.

Biserica a fost ridicată în 
prima jumătate a secolului 
XIV de Alexandru Basarab și 
de fiul său Nicolae Alexandru, 
fiind construită in întregime 
din piatră. Surpată din cauza 
vechimii și a unui cutremur 
construcția a fost reclădită în 
anul 1636 sub domnia lui Ma
tei Basarab care s-a îngrijit 
șt de construirea unei mici 
tipografii In mănăstire. Pe 
xrp o clopotniță cu baza pă
trată, foarte înaltă, avînd fa
țada decorată cu discuri de 
ceramică se pătrunde in in
cinta mănăstirii.
struit în anul
poartă masivă de 
datează din anul 
semnare dălduită 
ai slovei, înir-un
coperit la biserica Domnească 
din Curtea de Argeș, mențio
nează că Basarab I „s-a pri- 
săvit” Iu Cîmpulung, de unde 
se bănuiește că el ar fi fost 
Inmormîntal în biserica

* Laptele pasteurizat cu 
ajutorul curentului electric 
cu o frecvență ultrainaltă se 
păstrează de 2—3 ori mai 
mult timp decit laptele pas
teurizat în mod obișnuit.

I

una

Ire-
Bi-

Nicu POPA

L o1 VALCA1IULUI V
Turnul, con- 

1636 are o 
stejar, ce 

1749. O în
de meșteri 
grafii des-

dina ca-n poveste

• Observînd petele so
lare, Galileu a stabilit că miș
carea de rotație a Soarelui 
durează 25 de zile. Obser
vații ulterioare au demons
trat că viteza de rotație a 
Soarelui este variabilă — la 
Ecuator ea se face în 24,6 
zile, la latitudinile mari — în 
26 de zile și în regiunile cu 
40 grade latitudine în 27,5

Capitalul străin

vînează teritorii miniere (V)

j colo unde Mureșul incorse- 
/I tal de nenumărate meandre 

își poartă apele spre întin
sele cimpii de la poalele dealuri
lor meleagului hunedorean acolo, 
unde natura a fost mai darnică 
poate decit in alte țări, se află o 
grădină minunată ca-n povești.

Și totuși nu e o poveste. De pes
te două veacuri și jumătate, la Si
meria, pe o suprafață de numai 
70 hectare, specii de arbori din 
liuropa, America de nord, Asia și 
Africa de nord își împletesc co
roanele Intr-un tablou viu de o 
inegalabilă 
tilbn” din 
^Magnolia
grădini nipone sau „Mahonia aqui-

iolium” din pădurile seculare ale 
Ameriaii de Nord, sînt numai cî- 
teva exemplare din cele 530 de 
specii de arbori 
nile bine înfipte 
mint hunedorean 
acasă.

In cadrul arborelumului a luat fl
intă o secție a Institutului de 
cetări forestiere (INCEF). In 
drul acestei secții, specialiști 
domeniul economiei forestiere
observații fenologice și meteorolo
gice în vederea aclimatizării de 
noi specii de arbori și flori care 
„populează” acest interesant monu
ment al naturii.

cer
ca- 
din 
iaa

care cu rădăci- 
in generosul pă- 
se simt ca la ei

f~\ încolo de ra 
de arbori și

frumusețe. „Populus 
Siberia îndepărtată, 

kobus* din vestitele

raritatea speciilor 
i valoarea pei- 

arboretumul din 
Simeria are o valoare științifică 
deosebită. Declarat cu ani în urmă 
monument al naturii, acest colț 
plin de poezia naturii din judelui 
nostru se Înscrie ca un obiectiv 
mult căutat pe itinerarul turistic 
hunedorean. Pentru valorificarea 
importanței științifice In anul 1955

sagisiică,

/n aceste zile, cînd primăva
ra este în toi, arboretumul 
din Simeria împrumută ce

va din feeria basmelor fermecate 
ale celor 1001 de nopți. In veci
nătatea arborilor înfloriți, care fac 
să uităm meridianul nostru, o I- 
mensă sevă cu o geometrie ciu
dată adăpostește un adevărat ca
leidoscop florar. In această junglă 
autentică, la scară miniaturală, 
printre cactuși, palmieri și liane, 
lămîii își etalează roadele aurii

in bălaia soarelui de mai. Vizitind 
arboretumul, cei de pe Vale des
coperă cu uimire (și puțină invidie 
chiar) între mulțimea speciilor 
frați al enigmaticului „arbore de 
tulipan” de la Iscroni. Cu toate 
astea, descoperirea nu știrbește cu 
nimic „faima” locului de peleri
naj de pe malul Jiului In perioa
da în care pe ramurile înverzite 
apar mii de potiruri catifelate de 
culoarea lămîiulul în plrg.

uriști, iubitori ai naturii, cu 
sau fără aparate de luat 
vederi vreți să vă „deco

nectați” la sfirșit de săptămînă 
într-un cadru care tonifică fizicul 
și mintea deopotrivă ? Notați-vă in 
agende două cuvinte: Arboretu- 
mul Simeria.

Tiberiu KARPATIAN

Constituirea societăților carboni
fere Uricani — Valea Jiului care 
exploata minele de cărbune din 
Lupeni și „Salgo-Tarjani" proprie
tara minelor din Petrila, Petroșani, 
Vulcan și Aninoasa a însemnat un 
pas important pe calea acaparării 
celor mai multe acțiuni de către ca
pitalul străin.

La societatea „Uricani — Valea 
Jiului" cu sediul în Lupeni cele mai 
multe acțiuni erau deținute în spe
cial de către capitalul francez prin 
marea bancă franceza „Credit Lyon
nais" și de întreprinderile germane 
„Oberchlelsche Kokswerke". In a- 
celașl timp societatea „Salgo-Tar
jani" cu sediul în Petroșani era con
trolată de capitalul austriac și qer- 
man prin „Wlener Bankwerein" din 
Viena. Această societate acaparează 
atît prin comparare cît și prin aren
dare cele mai 
re din Valea 
din cele mai 
Transilvania.

In 1895, la 
și o societate 
Jiului de sus" 
interesați 
Rotter și G. Gerbert și care 
neau teritorii miniere in partea 
dlcă a bazinului carbonifer la Dilja. 
Iscroni și Vulcan și in partea vesti
că la Uricani și Cimpu Iui Neag.

Capitalul străfn căuta ca să ob-

întinse teritorii minie- 
Jinlui

mari
devenind una 

societăți din

s-a constituitVulcan,
mai mică — „Valea 
Vulcan, la care 

capitaliștii germani 
G. Gerbert

țină beneficii cil mai mari, în spe
cial prin exploatarea nemiloasă a 
bogățiilor și prin exploatarea crân
cenă a muncitorilor mineri.

Cărbunele exploatat din minele 
din Valea Jiului era folosit in parte 
la caile ferate și jurnalele din 
Transilvania, dar o mare parte era 
exportai in diferite țări din Europa. 
România a rămas și pe mal depar
te ff'H mai mare consumatoare a 
cărbunelui de aici.

Minele proprietatea statului aus- 
fro-unqar au fost date în chirie so
cietății „Salgo-Tarjani" cu contract 
de închiriere rare a fost mereu pre
lungit. Ultimele prelungiri ale con
tractului au fost făcute m deciziile 
nr. 42269 1900 și 208:10 din 1904 șl 
urmau a rămîne în această stare 
pînă la 31 decembrie 1916. Ia 1 Ia
nuarie 1908 statul anulează contrac
tul de închiriere și ia din nou 
pioalarea 
proprie.

O dată 
face noi
producției de cărbune 
exploatarea prin 
iar apoi prin cele 
2 și if din T onea.

Pentru a putea 
cărbunelui și a se
ță, cel»' două soclelățf mari din lu
peni și Petroșani cumpără în 1903 
societatea „Valea Jiului de sus" din 
Vulcan. Deși cumpărată, această so
cietate este menținută ca societate 
separata pe bază de cuxe repartizate 
între cele două societăți in virtu
tea legii miniere austro-nngare.

Vînzarea cărbunelui produs la 
respectiva societate se făcea tot prin 
aceste societăți, fapt care ducea la 
menținerea prețurilor la un nivel 
destul de ridicat și implicit la creș
terea profiturilor.

Datorită calității superioare a 
cărbunilor din lupeni și a faptului 
că acest cărbune se putea cocsifica, 
societatea „Uricani — Valea Jiului"

a început, în 1900, construirea în 
I upeni a unei fabrici de cocs, ridi- 
cînd 45 de cuptoare sistem Otto șl 
un laborator chimic. Aict se prelu
cra o parte din cărbunele din lu
peni obținindu-se o serie de sub
produse : cocs, sulfat de amoniu,
benzol, xilol, naftalină, gudron etc.

Noile societăți avînd și posibilități 
mai mari, fac și investiții mai mari, 
deschizînd noi și noi galerii și spo
rind mereu producția de cărbune. In 
același timp și numărul muncitori
lor crește, prin aducerea de munci
tori mineri în special din 
Apuseni.

Socielalea „Salgo-Tarjani", 
o producție de 516 890 tone
număr de 2 708 muncitori in 1900 
ajunge la 819 830 tone cu un număr 
de 3 600 muncitori, 
ne o producție de 
un număr de 6 068

Aceeași creștere
inreqistrează și societatea „Uricani 
— Valea Jiului" care de 
tone în 1900 ajunge la o 
de 452 660 tone în 1910 și 
număr de 2 089 muncitori.

Concomitent cu creșterea număru
lui muncitorilor, societățile sînt ne
voite să construiască noi „colonii" 
fapt ce duce la mărirea localităților 
respective. Dar mare parte din mun
citori au rămas tot fără locuințe, de
oarece numărul muncitorilor a cres
cut în proporție mult mai mare de
cit numărul locuințelor. Aceste lo
cuințe erau lipsite 
mentarc condiții 
care contribuia la 
ritelor boli care
ravagii printre familiile minerilor.

Pentru 
uneltelor 
mină ac 
reparații,
materialele de construcție necesare 
au fost deschise cariere șl fabrici 
de cărămidă.

munții

de la 
și un

ex- 
minelor ;n administrare

iar în 1905 obțf- 
1 055 830 tone cu 
muncitori.
de producție o

erau 
Josif 
deți- 
nor-

cu v ° jslă prehi ire, sfatul 
investiții pentru mărirea 

introducînd 
puțuri auxilaire,
principale nr. 1,

(ontrola prețul 
ieri de conEliren-

la 288 240 
producție 
avînd un

lin viciu 
care costâ 
douâ miliarde

JOCU RI DI STRAItivi:
Institutul

din New York consideră că alcoolis
mul este problema medicală cea mai 
puțin studiată din Statele Unite.

Fostul ministru al sănătății, edu
cației și asigurărilor sociale al 
6.U.A., John Gardner, a declarat: 
„In țara noastră nu există o altă 
problemă căreia să i se fi acordat 
atît de putină atenție". O cercetare 
superficială a raportului institutu
lui de boli mintale este suficientă 
ca să înțelegi clar motivul pentru 
care problema alcoolismului a de
venit astăzi atît de acută în S.U.A.

Un procent de 70 la sută din oa
menii care fac abuz, de băuturi al
coolice, pot trece în ultimă instan
ță foarte ușor drept abstinenți. Ei 
trăiesc în cartiere onorabile, printre 
vecini cumsecade și, potrivit rapoî- 
tului, își văd ,,mai mult sau 
puțin" de treabă.

Conform calculelor, în S.U.A 
rle milioane de oameni consumă
mult sau mai puțin regulat băuturi 
alcoolice; 4.5 milioane de americani 
sînt alcoolici. Potrivit datelor, pa
gubele suferite de industria america
nă de pe urma alcoolismului se ci
frează anual la 2 miliarde dolari... 
Băutura s-a dovedit cauza a aproa
pe 50 la sută din accidentele mortale.

national de boli mintale

ceaiurile medicinale — Alifie 10) 
Filozof sceptic antic — Boală care 
îngreunează respirația 11) Atribut 
al unor substanțe care stau la baza 
vieții — Prenumele femeii doctor 
care conduce Institutul de geriatrie 
din tara noastră.

Bazinul 
și ce!e trei robinete

Turistica

mal

«o 
mai

Memorie 
neobișnuită

ORIZONTAL: 1) Serviciu medical 
de consultații șl tratament organi
zat pc specialități 2) Instalații pentru 
deparazitare — Nas, gît, urechi 3) 
Produs antibiotic — Pentru calită
țile nutritive, gălbenușul său are 
multiple întrebuințări 41 La țesut — 
Stă la baza unei clase importante 
de coloranți 5) Aerisiri... recoman
date de medici — Spetează 6) Tex
tilii — Stat în Africa ?) Manifes
tare explozivă a omului sănătos — 
Vechea Alba lulia 8) Pană de des
picat — 8,14 — Parte a corpului 
sensibilă la răceală 9) Substanță vo
latilă — Florile lui sfat folosite în

VERTICAL: 1) Ramură a medici
nii 2) Boli ale urechii — Boală a 
ficatului 3) Chirii... patriarh al Con- 
stantinopolnlui pe la 1629 — înce
pe elongatia ! 4) A apărea — Pe
rioadă de timp — Indicat șl pe cu
tia do medicamente 5) Mică încă
pere sau simplă despărtitură în lo
cuințele țărănești pentru păstrarea 
alimentelor și a obiectelor casnice 
(Olt) — Prefix pentru doi — Dif
tong 6) Dr. Barnard a ajuns cele
bru pentru primul transplant al el 
— A cunoaște 7) Pot fi pozitivi sau 
negativi
8) Stare
9) Miră 
Posesiv 
tic radioscopic 11) Preparat contra
indicat In anumite afecțiuni — 
șutul fibros cel mai gros și mai 
dînc al pielii.

Un bazin se poate umple 
prin robinetul numărul 1 în 
11 ore, prin robinetul numă
rul 2 în 22 ore, iar prin robi
netul numărul 3 în 33 ore. In 
cit timp se umple bazinul prin 
toate cele trei robinete des- 
ohise simultan ?

Tehnologică
(Triverb 6,2,4)

"Gr

(Criptografie 2,2,6,2,5)

— E în fața „calmin-ului" 
sensibilizată a organismului 
plantă — Ban vechi — 

10) Boală veche — Diagnos-

PRODAN IOAN — Hațeg

Prof. ELENA STO1CAN
Liceul Petroșani

Poșta 
rubricii

— Petroșani 
selectiv ; bune 

I și triverbul pe care le 
Criptografia (5,10,6,22,4) 
cuvinte M11NE și SĂR- 

neligamentate, aceste 
nefiind compensate de

ORGAN1STUL englez W. Para' 
avea o memorie neobișnuită. Iu 
1862, pe cînd avea doar 21 de ani, 
a dat un concert la care a interpre
tat din memorie bucăți de Bach, Be
ethoven, Mozart și Chopin în timp 
ce 
de 
se 
tal
ditorii 
adversari bătuti.

Dezlegările jocurilor
APĂRUTE IN RUBRICA DIN Nr. 5761 (4 MAI)

juca concomitent doua partide 
șah cu adversari temuți, care 

aflau în spatele Iui. El s-a achi- 
oxcelcnt de ambele sarcini. Au- 

au fost îneîniați, iar ambii

Lvgogril
B. Minări 4)
verb): Mori de vint; Aritmogrii pictural de la A la B Ar
ta plastică; Reparație (rebus criptografic); Costel s-a dus 
la mașină cu sculele.

orizontal și vertical: 1) Laminări 2) Amînări 
Inari 5) Nări 6) Ari 7) Ri 8) I; Pe Înălțimi (tri-

de cele mai ele- 
de confort, fapt 
răspîndirea dife- 

făceau adevărate

repararea și întreținerea 
miniere, pc linqă flecare 
fost amenajate ateliere de 
iar pentru asigurarea <n

Altarul sacrificiilor

1 2 3 4 5 6 7 6 9 W|
2
3
4
9
c
7
8

ORIZONTAL ȘI VERTICAL
1) Mare 2) Construcții publice 

Digestii 4) Clandestine 5) Capitală 
europeană 6) A expune 7) Scumpe 
(flg). 8) Măsuri agrare 9) Nouă 10) 
Una .'

3)

I. IVANESCU — Lupeni

IA ȚEN K O VICTOR 
Foarte bun rebusul 
monoverbul 
reținem. < 
are două 
BATORIM, 
„separări" 
un plus de frumusețe a criptogra
fiei.

Careul EVRICA este dificil de re
zolvat, întrucît majoritatea cuvin
telor din text conduc, prin anagra- 

ie în 
și-1

!

rotundă 
de circa 

se spune 
pe ea

gravată
2 m 

să az- 
jertfele.

La Muzeul Național din Mexico 
există un exponat foarte interesant 
— o piatră 

diametrul 
care

își sacrificau 
de inimi umane au 
această piatră. Cu 
din antichitate erau 

liniștiți și pașnici, 
au ajuns

cu
despre 
tecii
Peste un milion
fost scoase pe 
toate că aztecii 
oameni relativ 
miloși și caritabili și că
la un înalt grad de civilizație, ei 
ofereu zeilor jertfe umane.

La sărbători mari, cum ar fi în-

corcnaiea unui rege sau sfințirea 
unui templu, se sacrifica viața a mii 
de bărbați. Cu șase ani înainte de 
descoperirea Americii de către Co- 
iumb, a fost sfințit templul zeului 
războiului. Deținu ții, închiși de ani 
do zile în vederea acestei sărbători, 
au fost încolonați și procesiunea, 
lungă de aproape 3 km, a pornit, 
înaintînd încet, însoțită de strigăte. 
In fata pietrei, fiecare condamnat A 
fost dezbrăcat pînă la brîu după 
care i s-a smuls inima. Acest ritual 
cumplit a durat 4 zile.

mare, la mai mult de o soluȚi' 
careu. Apreciem totuși ideea 
reținem.

NICU SBUCHEA — Hațeg: 
cele cinci monoverbe, numai ( 
sînt acceptabile: (3—6) 

iată-le: URGENT a cărui 
trebuie ghicită șl nu de- 

logic: LITERAT și DOA- 
căror „construcții" ultraele-

Din 
două 

Șl (5—7).
Restul... 
soluție 
dusă !
RE ale
montare, cu soluții multiple (UNT, 
TE DOARE, UNICE, SINGURE etc.) 
sînt folosite pentru explicarea pri
melor noțiuni de enigmistică mino
ră. UNIRE DEPLINĂ, are două li
tere necombinate R și A. Și, întrucît 
din această tranșă am reținut două 
încercări, vă invităm să 
rali.

MARILENA S. — elevă: 
bul (6,3 5) este bun șl-1
Restul sînt cunoscute sau greșite.

perseve-

Triver- 
reținem.

Istoria cimpoiului
Adevărata patrie a cimpoiului 

este Egiptul antic, de unde el a fost 
adus în Siria și Persia. El a deve
nit instrumentul favorit al grecilor 
și romanilor din antichitate și apare 
pe unele monede bătute din ordinul 
împăratului Nero, care. cînta foarte 
frumos din cimpoi. Instrumentul a 
făcut parte și din orchestra militară

năv3.a legiunilor romane. Cind au 
lit în Insulele Britanice, romanii au 
adus aici cimpoiul. In Evul Mediu, 
cîntecele religioase și imnurile cîn- 
tate în mănăstiri erau acompaniate 
la cimpoi. El a ajuns instrument 
național în Scoția, unde este foarte 
apreciat șl în zilele noastre.

Cel mai mare tablou din lume
Pictorul newyoikez Banvard este 

autorul celui mai mare tablou din 
lume — „Panorama Mississippi", 
care are o lungime de 4,8 km. Lu- 
carea a fost începută în anul 1840. 
După o călătorie de 400 de zile cu 
barca pe Mississippi, timp în care 
Banvard a făcut o mulțime de schi
țe, el a început să picteze tabloul

la care a 
fățișează 
marelui 
pînă la
Mississippi - ___ —r----- — - , ..
tate rînduri în B.țJ.A. șl Europa, a-i 
poi ea a fost achiziționată de un 
englez care a transportat-o în Indian 
unde s-a pierdut.

lucrat șase ani. Tabloul îri< 
2 000 km din t^rmurild 

fluviu, de la gurile Iul 
New Orleans. „Panorama 
i" a fost expusă în rcpe<
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Secvențe culturale ÎN EDITURA TEHNICĂ

MEDICI 
culturali

activiști
activi

Comitelui municipal pentru cultu
ră și artă Petroșani are o largă re
țea de activiști culturali voluntari, 
formată din medici, profesori, ju
riști, care-și desfășoară activitatea 
orqanizat, în diferite forme ca : sim
pozioane, conferințe publice, lecții 
de educație sanitară — în școli sau 
în satele municipiului —, lectorate, 
brigăzi științifice. Prin țoale aceste 
forme. Intelectuali cu o vastă pre
gătire profesională șl de cultură ge
nerală îșl aduc o prețioasă contri
buție la răspîndirea cunoștințelor 
din cele mal diverse domenii de ac
tivitate in 
muncii.

Pe lînuă 
săDlămînli 
cultură, la 
Inrale, în
de specialiști se deplasează în sa
tele municiniulni nostru și împărtă
șesc localnicilor ultimele evenimen
te politice interne 
fi țin la curent cu 
în toate domeniile 
riale șl spirituale,
pre o serie de probleme ce intere
sează lumea satului nostru.

In cadrul acestor manifestări de

marca masă a oamenilor

manifestările din cursul 
organizate la Casa de 

cluburi sau căminele cul- 
fiecare duminică, brigăzi

răspindîre a cunoștințelor, de edu
care a oamenilor muncii, un rol 
deosebit îl au unii medici din Va
lea Jiului care răspund cu toată 
soliciludinea invitației Comitetului 
municipal pentru cultură și artă de 
a fi propagatori ai noului, ai ști
inței șl culturii, de a apăra sănăta
tea oamenilor nu numai în spitale, 
dar șl la domiciliul acestora. „Can
cerul profesional", „Solicitarea ve
derii In mediul minier", „Igiena lo
cuinței". „Bolile venerice", „Grefa 
de inimă' sint doar cîteva dintre 
acțiunile pe teme medicale organi
zate în ultima vreme de Comitetul 
municipal penlrn cultură și artă, Ia

reușita cărora și-au adus contribu
ția medici ca: Teodor Ponova, Va- 
leriu Ilieș, Constantin lăpădatu, loan 
Bălan, Vaier Boteanu, Mihal Banacu, 
Elena Soclu, luminița Neaqu, Ionel 
Radu șl mulți alții.

Alte două acțiuni pe teme medi
cale, mai ample, ce s-au bucurat de 
mult succes din partea particlpan- 
ților Ia ele, merită a fl consemnate. 
Prima, organizată sub formă de sim
pozion, pentru mame, s-a intitulat: 
„Primăvara și sănătatea copilului" 
șl s-a ținut la Casa de cultură din 
Petroșani. In cadrul acestui simpo
zion, medicul Teodor Ponova a vor
bit despre „Influența factorilor na-

a apărui:

ANGRENAJE
„Colecția de atelier"

unui dialog 
localnici «I medicii Teodor Po- 

Simion Krausz, loan Balea, 
Radu și Va’eriu IHeș care an

Un frumos simpozion
și internaționale, 
noutățile ce apar 
vieții noastre so
le vorbesc des-

Un pod • •• 
ciuruit

Cu ani în urmă, pe lingă li
nia ferată care duce de la Pe
troșani spre Livezeni, a fost 
deschis un drum pentru cir
culația mașinilor, In 
autocamioane, care să 
treacă cu materiale pe

Joi, după orele de curs, e- 
levii Liceului industrial din 
Petroșani s-au adunat înlr-una 
din sălile școlii, unde au a- 
sistat la un simpozion închi
nat dublei sărbătoriri a zilei 
de 9 Mai. Tov. profesor Slan- 
clu loachim ne-a vorbit des
pre semnificația acestei zile, 
ne-a evocat momente emoțio
nante din lupta poporului ro
mân pentru cucerirea indepen
denței naționale și pentru zdro
birea Germaniei fasciste. Îm
preună, toți elevii școlii ne-am 
strămutai gindurile, cu mult 
timp în urmă, la ostașii români

care și-au pierdut viața în 
lupte grele pentru ca noi să 
trăim astăzi liberi și fericiți. 
Au fost citite și recitate poe
zii legate de marile evenimen
te sărbătorite în acea zi. Sa- 
lutînd inițiativa 
școlii de a organiza 
pozion, îmi exprim 
a iniția și-n viitor
asemenea manifestări culturale 
care ne oferă oriclnd un sur
plus de cunoștințe.

conducerîi 
acest sim- 
dorința de 
mai multe

POPESCU ION 
elev, anul I, 

Liceul industrial Petroșani

tnrall asupra fălirii organismului", 
medicul loan Bălan — despre ,.A- 
limentația rațională a copilului în 
anotimpul primăverii", iar profesoa
ra de educație fizică Lia Barabaș — 
despre „Importanța mișcării și cul
turii fizice în fălirea organismului". 
A doua acțiune de amploare a avut 
loc la siirșiiid lunii aprilie. Este 
vorba de deplasarea caravanei me
dicale ia Dealul Babil. Acțiunea s-a 
desfășurat sub forma 
între 
nova. 
Ionel
făcut deplasarea. Medicii au vorbit 
locuitorilor despre bolile contagioa
se șl ale aparatului circulator, des
pre alimentarea rațională iqienică 
pentru prevenirea unor boli, despre 
primul afutor în caz de accidente, 
desnre alfe probleme medicale asu
pra cărora oamenii au pns între
bări. După discuții, 
interes de săteni, 
consultații 
solicitat.

O nonă 
științei si 
nilor muncii de la 
ne în satnî Băiești. Cont. univ. Vic
tor Prosle, profesorii Marla Biăqăilă, 
Marin Verzan si loan Poporogu. me
dicul Mlhai Banacu. juristul Toan 
Manea vor vorbi localnicilor despre 
o serie de probleme, de noutăți din 
diverse domenii de activitate, vor 
răspunde cn solicitudine întrebări
lor ce Ie vor fi pnse de cetățeni.

Tată dar că sentimentul de uma
nitate de culturalizare șl educare 
a oamenilor, de veghere la sănăta
tea lor. îi însoțește pe nnll oameni 
nu numai la locurile lor de muncă 
cf șl după ce an dat jos halatul sau 
au lăsat din mînă catalogul, după 
ce au terminat orele de serviciu 
obligatoriu.

crațntle

acțiune 
culturii

NOT

specia] 
nu mal 
străzile

A
centrale ale orașului. In ace- 
lași scop, peste pîrîul Malela 
s-a construit un pod trainic 
care putea suporta un trafic 
intens.

Au trecut anii iar podul, ne
îngrijit, a Început să se de
terioreze. In prezent, podina 
este în multe locuri ruptă, 
găuri apreciabile impledicînd 
desfășurarea circulației — noap
tea, în special, trecerea podu
lui constituie o aventură ris
cantă 1

Gospodarii ce au 
despre acest pod ?

AVANCRONICA
FOTBALISTICA

ascnltate cu mult 
medicii au 

acelora care
dat 

l-au

de raspîndire a 
în rîndnl oame- 

sate, are loc mîl-

D. G.

Final de etapă la Petroșani
Șase din cele șapte meciuri ale 

etapei a XXIII-a a campionatului 
diviziei A de fotbal s-au consumat 
la mijlocul săplămînii. Derbiul eta- 
pfei și al campionatului s-a jucat la 
Pitești, unde cele două pretendente 
la șefia clasamentului, F. C. Argeș 
și Steaua, s-au întîlnit în meci di
rect. Rezultatul de 1—1 a limpezit 
formației militare drumul spre titlul 
de campioană, qîndindu-ne că din

cele trei partide rămase pînă la fi
nele campionatului Steaua are două 
acasă, iar F. C. Argeș două în de
plasare. Surclasată cu 4—0 de... Du- 
mitriu, echipa Petrolul Ploiești îșl 
va păstra un loc în prima jumătate 
a clasamentului, ca și cele două 
partenere de întrecere de duminică 
de pe stadionul din Petroșani, Jiul șl 
Dinamo București. O victorie a Jiu
lui la două goluri diferență ar rea-

duce echipa lui Coldum pe locul III 
în clasament, ar mai șterge din a- 
mărăciunea acelui 1—6 de la Bu
curești, pe care nici cel mal scep
tic suporter jlullst nu l-ar fi pre
văzut, Și nu-I de loc imposibil, chiar 
dacă în campionatul trecut Dinamo 
a cîștigat la Petroșani cu 3—0, în 
condițiile cînd lupta alături de Ra
pid pentru titlul de campioană. A- 
cum, după ce au aniversat cu o vic-

Fază din meciul Jiul — A.S.A. Tg. Mureș, cîști'jat de Jiul cu 2—1. Bai va fi 
Nins a doua oară.

Pronosticul nostru
pentru concursul
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1. Crișul — Vagonul 1

2. Minerul Bala Mare — C.F.R. Timișoara 1

3. A. S. Cugir — C.F.R. Cluj 1

4. Portul Constanța — Politehnica Iași 1, x

5. Victoria Roman — C.F.R. Pașcani 1

6. Bologna — Mantova 1, X

7. Cagliari — Internazionaie 1

8. Lanerosl — Fiorentina X

9. Milan — Varese 1

10. Napoli — Brescia 1

11. Sampdoria — Atalanta X

12. Spal — Juventus 2

13. Torino — Roma 1

Organizațiile de partid în fața 
închiderii anului de învăfămînt

(Urmare din pag. ])

tercurf și cursuri nu sînt la 21 cu 
lecțiile datorită slabei frecvențe a 
rursantilor. Au lipsit, de pildă, timp 
îndelungat de la pregătire tovarășii 
propagandiști Brînduș Aurel și Mi- 
clăușoiu Ioan de la E. M. Lonea, 
Bosa Cornel de la E. M. Petrila, Stă- 
nescu Virgil de la E. M. Anlnoasa, 
Apostu Victor de la E. M. Uricanl, 
Tașcău loan de la O.C.L. Produse 
Industriale Petroșani, Negreanu lo- 
iif PT.T.R Petroșani și alții. Desi
gur, nu se poate spune că acești 
tovarăși, majoritatea cu munci de 
răspundere, nu sînt în stare să în
tocmească și să tină conferințe și 
expuneri interesante pe baza studie
rii documentelor, dar nimeni nu poa
te avea pretenția că 
muncii ideologice, 
^=~-fl cercurilor

nimic de 
colectivă, 
Indicații.

itfuceril 
knal are 
perienta 
Note de 
fcercurlle 
mă față 
doar p«

construcții social-cultnraie, Prepara- 
tia Lupeni.

Analizînd Tecent situația desfășu
rării învătămîntului de partid și mă
surile ce trebuie luate în vederea 
închiderii lui în bune conditiunl, 
Biroul Comitetului municipal de 
partid a apreciat că principalele 
cauze ale deficientelor și lacunelor 
care au existat și există în această 
importantă latură a muncii ideologi
ce trebuie căutate în faptul că în 
unele organe de partid propaganda 
nu a constituit o problemă a acti
vității colective (E. M. Lonea, E. M. 
Vulcan, I.E.C. Paroșeni, T.C.M.M., 
construcțiile social-culturale, U.R.U.M. 
Petroșani etc.), precum și în exis
tența unei prea mari fărămitări or
ganizatorice a învătămîntului (aproa
pe 660 de cercuri șl cursuri).

Biroul Comitetului municipal
partid a indicat organelor și orga
nizațiilor de partid, cabinetului de 
partid municipal să ia măsuri pen
tru aducerea la zi a învătămîntului 
în toate cercurile șl cursurile șl 
pentru pregătirea cît mai temeinică 
a dezbaterilor șl convorbirilor reca
pitulative, precum și a examenelor 
la universitatea de marxism-leninism.

Este deosebit de util, în această

de
în domeniu) 

a metodicii con- 
șl cursurilor nu 
învățat din ex- 

nu mai are ne
ta ce privește

și cursurile rămase în nr- 
de programe, le amintim 
cele de la Judecătorie șl 

Procuratură, I.E.G. Paroșeni, cercu- 
Hte pe probleme economice de la 
If. M. VukraD, grupul de șantiere de

perioadă, ca toți propagandiștii să 
participe la pregătirile organizate la 
Petroșani, Petrila, Vulcan șl Lupeni; 
să se organizeze cît mai multe con
sultații în cercuri șl cursuri sau pe 
grupuri de cercuri asupra proble
melor care se consideră că nu au 
fost suficient adîncite din documen
tele Conferinței Naționale, să se 
stea de vorbă cu cursantii șl pro
pagandiștii pentru a cunoaște pe ce 
teme sînt necesare noi consultații 
sau răspunsuri. Esențialul în 
vorbirile recapitulative și la 
mene este nu repetarea simplă 
zelor teoretice și a concluziilor prac
tice care s-au dezbătut pe parcursul 
anului de învătămînt, ci relevarea a 
ceea ce a intervenit nou ca urmare 
a evoluției vieții social-politice, de 
a accentua și adînci acele proble
me asupra cărora partidul insistă în 
momentul de fată, de a desprinde 
cum trebuie elp înfăptuite. Și, în- 
tr-adevăr, în perioada care s-a scurs 
de la Conferința Națională partidul 
nostru a dezbătut o multitudine de 
probleme, a elaborat documente de 
o mare însemnătate pentru aplicarea 
directivelor Congresului al IX-lea șl 
ale Conferinței Naționale. Au avut 
loc plenarele G.G. al P.C.R. din 14

con-
exa- 

a te-

februarie și 1 martie consacrate 
problemei politicii externe a parti
dului, Consfătuirea din 21—22 mar
tie organizată la Comitetul Central 
cu conducătorii organelor de partid 
și ai consiliilor populare județene. 
Plenara C.C. al P.C.R. din 22—25 
aprilie, adunări ale activelor de 
partid la care au participat condu
cătorii partidului nostru. Studierea 
aprofundată a documentelor elabora
te cu aceste prilejuri, a expuneri
lor tovarășului Nicolae Ccaușescu, 
ale celorlalți conducători ai parti
dului și statului oferă pentru pro
pagandiști și cursant! posibilitatea de 
a cunoaște tabloul complex al preo
cupărilor actuale ale 
sarcinile care stau în 
sfere de activitate.

Pregătirea temeinică
învătămîntului de partid — în care 
trebuie să primeze studiul indivi
dual — va trebui să se reflecte In 
asigurarea în cadrul dezbaterilor și 
convorbirilor recapitulative, precum 
șl a examenelor de la universitate 
a unui climat militant, combativ, pă
truns de răspundere 
tor — caracteristici 
consecventă de către 
treaga sa activitate.

partldulul șl 
fata fiecărei

a închiderii

și spirit nova- 
promovate cu 

partid în în-

Lucrarea are ca scop prezentarea 
angrenajelor într-o forma accesibilă 
la orice nivel de cunoștințe.

S-a renunțat la demonstrații și 
calcule matematice Explicațiile sînt 
bazate în primul TÎnd pe fenomenul 
fizic, care poate fi mai ușor înțeles 
șl reținut, iar pentru exemplificări 
s-au ales dispozitive simple.

Cartea tratează problemele speci
fice angrenajelor ca: trasarea dan
turii, deplasarea danturii, subtăle- 
rea, interferența, rezistenta — esen
țiale pentru înțelegerea fenomenelor 
angrenării.

Cele trei tipuri de angrenaje (ci
lindrice, conice și melcate) sînt tra
tate în mod unitar. Partea de teh
nologie cuprinde indicații referitoare 
la semifabricate, la controlul para
metrilor principali ai Toților dintate.

Lucrarea se adresează muncitorilor 
din sectoarele de prelucrări prin aș- 
chiere din Industria constructoare 
de mașini șl din uzinele și atelie
rele de reparații;

torie asupra Bolognei 20 de ani de 
activitate a clubului pe care-1 re
prezintă, dinamoviștii 
s-au resemnat la 
Minuni în acest 
nu se întrevăd 
Lupta ce se dă 
măr de echipe, printre care și Jiul, 
este pentru terminarea campionatu
lui pe un loc cît mal aproape de 
piscul clasamentului, iar între altele 
cîteva se dă lupta pentru evitarea 
barajului. Aici apele sînt mult mal 
tulburi decît în fată, unde se pare 
că Steaua a ajuns cu bine la mal.

Duminică seara, după ce vom cu
noaște și rezultatul ultimului meci 
al etapei a 
Dinamo, ne vom putea edifica «nai 
bine asupra pozițiilor pe care le-ar 
putea ocupa cele două formații la 
sfîrșitnl campionatului.

In meciul său cu Dinamo, Jiul are 
primele șanse. Atuuri : terenul pro
priu, galeria, dorința de a demon
stra că aspra înfrîngere de la Bu
curești n-a fost altceva decît un ac
cident. După amicalul de joi cu Vic
toria Tg. Jiu, de care a dispus cu 
5—0, se pare că băieții sînt opti
miști pentru inline, au o bună dis
poziție și poftă de joc, că se vor 
strădui să-și mulțumească suporte
rii. Așteptăm. Nu însă fără emoții. 
Valoarea echipei Dinamo București 
este binecunoscută. Ea numără în 
rîndurile sale jucători cu o bogată 
experiență competitională internă șl 
internațională : Datcu, 
gheli, Popa, Haidu și 
cu reale calități cum 
mitrache, Boc, șl ei 
loturile naționale ale 
tenii vin la Petroșani după victoria 
cu B—1 asupra Bolognei, stăpînlți 
de gîndul unui meci egal, poate, ca
re să-i mențină alături de Steaua și 
F. C. Argeș, a căror rivalitate, teo
retic, s-a încheiat.

Asupra partidei de mîine, antreno
rii Coidum și Frînculescu s-au oprit 
la următoarea formație : Căunel (Zam. 
fir) — Talpai, Georgevici, Stoker, 
Mihai — Sandu, Grizea — Perones- 
cu, Llbardi, fonescu, Naldin. Obser
vați absenta din formație a lui Oc
tavian Popescu care acuză o ușoară 
îmbolnăvire. Dinamo va juca proba
bil cu formația aliniată miercuri în 
întîlnirea cu Bologna (Italia).

★
In seria vest a diviziei C, Minerul 

Lupeni întîlnește mîine pe terenul 
din localitate formația Metalul Tur- 
nu Severin, ocupanta locului doi în 
serie, de care o despart patru punc
te. Se scontează pe o victorie a 
localnicilor, deși severinenii vor a- 
borda meciul cu toată seriozitatea 
pentru a-și menține locul doi după 
care se susține baraj pentru pro
movarea în divizia B.

D. GHEONEA

bucureștenl 
gîndul de campioni, 
final de campionat 
a mai fi posibile, 
acum între un nu-

XXIII-a, dintre Jiul $1

Pîrcălab, Gher- 
tlneri jucători 

sînt Dinu, Du- 
selectionati în 
tării. Bucureș-

L T
La tragerea Loto din 10 
i fost extrase din urnăau

rele numere :
46 86 88 35 57 63 64 84 61
Fond de premii: 961 318

mai 1968 
următoa-

39 19 81. 
lei.

MICA 
PUBLICITATE

VÎND motocicletă „Simson 
sport" capacitatea 250. Petrila, 
str. Prundului, 9.

TELEVIZIUNE
SÎMBĂTA 11 MAI

17,30 Pentru școlari: Noile a- 20,15 rele-enclclopedia.
venturi ale echipajului 21,15 „Vom reveni... peste 6
Val-Vîrtej: „Aventură în luni".
nord" (II). 21,15 Pilm serial: „Răzbună-

18,00 Telejurnalul de seară. lorii".
16,20 Buletinul meteorologic. 22,15 „Eu... și micul ecran".
18,30 Fotbal: U.R.S.S. — Un- 23,00 Parada vedetelor: Ama-

garia. Transmisiune de la lia Rodriguez.
Moscova. In pauză: De- 23,15 Telejurnalul de noapte.
sene animate. 23,30 închiderea emisiunii.

COMBINATUL CARBONIFER 
„VALEA JIULUI" 

Unitatea de proiectare și 
cercetare minieră pentru huilă 

PETROȘANI 

Anunță:
In ziua de 28 iunie a.c. se va ți

ne ia sediul unității concursul pen
tru ocuparea următoarelor posturi 
vacante:

0 ȘEF SERVICIU CERCETARE MINIERA;

© ȘEF LABORATOR CFRCETARE MECANIZARE —
AUTOMATIZARE;

• ȘEF BIROU PIAN ȘI ORGANIZAREA MUNCII;

• INGINER PRINCIPAT MINIER (CENTRUL DE 
SILICOZA);

• MEDIC PRIMAR (CENTRUL DE Sil 1COZA);

• MEDIC SPECIALIST (CENTRUL DE Sil ICOZA).

Cererile de înscriere la concurs se vor depune îm
preună cu următoarele acte :

— copie legalizată de pe diploma de examen de stal;
— copie de pe diploma de doctor în științe, dacă 

este cazul;
— memoriul de activitate, împreună cu o listă de 

lucrări;
— cite un exemplar din cele mai importante lucrări 

tehnlco-știintifice ale candidatului sau extrasele lor;
— copie de pe certificatul de naștere;
— certificat de sănătate;
— dovadă din care să rezulte situația satisfacerii ser

viciului militar;
— dovada stagiului șl a restului perioădei de activi

tate în producție;
— autobiografie;
— caracterizare făcută de către conducerea institu

ției (întreprinderii) de la care provine candidatul.

înscrierea Ia concurs se face la sediul unității, pînă 
la data de 12 iunie a. c.

Informații suplimentare se pot primi la serviciul per
sonal al C.C.V.J. str. 23 August nr. 2 Petroșani, telefon 1312.

I. L. L. Petroșani
angajează de urgență:

Șef serviciu tehnic
Condifii de angajare :
Inginer constructor, cu 6 ani vechime

Șef serviciu mecanic șef
Condiții de angajare :
Inginer e.'ectromeconic, cu 6 ani vechime

Șef serviciu financiar
Condifii de angajare :
Economist, cu 6 ani vechime sau studii 
medii și 8 ani vechime

5 maiștri constructori
Condifii — cele prevăzute de H. C. M. 
nr. 1061/1959.

I.A.S. Bircea Mare (Beva) <
Secția magazine Gostat j

A deschis în orașul Petroșani |
str. Kepnblicîi nr. 54

un magazin de prezentare și î 
vînzare a produselor proprii 
de primă calitate ca:

preparate de earne 
brînzeturi

«— zarzavaturi
vinuri naturale vărsate $i îmbu
teliate din podgoriile proprii 

— precum yi alte produse
Ădresati-vâ cu încrederema gazînului de des* 

facere Gostat, unde veji fi serviji ireproșabil.
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STEAGUL ROȘU

Măsuri de austeritate 
în Bolivia

FRANȚA : La „Palais de la 
Defence" din Paris s-a deschis 
recent a V-a bienală franceză 
de mașini-unelte și echipament 
mecanic, la care participă 
1 250 firme.

IN CLIȘEU : Standul româ
nesc din cadrul bienalei.

încheierea 
Congresului 
Uniunii 
Sindicatelor 
libere din 
Germania

BERI.IN. — La Berlin și-a încheiat 
lucrările cel de-al VII-lea Congres 
al Uniunii Sindicatelor Libere Ger
mane. La Congres au participat pes
te 2 000 de delegați, reprezentînd pe 
cei 6,8 milioane membri ai sindica
telor din R D. Germană, 1 000 de 
oaspeți, precum și 53 de delegații 
sindicale din 49 de țări, delegații a 
palm organizații sindicale interna
ționale. Din partea Uniunii Generale 
a Sindicatelor din România, la Con
gres a participat o delegație condu
să de Gheorghe Petrescu, secretar 
al Consiliului Central al U.G.S.R.

Congresul a adoptat o rezoluție 
cu orivire la sarcinile actuale ale 
sindicatelor din R. D. Germană în 
opera de construire a socialismului. 
A fost adoptată, de asemenea, o 
declarație de solidaritate cu poporul 
ero’r al Vietnamului.

In funcția de președinte al Uniunii 
Sindicatelor Libere Germane a fost 
reales Herbert Warnke, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G.

PARISUL dc azi și
(Urmare din pug U 

riziene printre care, bineînțeles, șl 
Luvrul. La parter, în partea stîngă 
a clădirii, de la ferestrele căreia 
au privit Parisul atîtea capete în
coronate ale Franței, se află gale
riile de sculptura. Aglomerația este 
de nedescris, mai ales in sala re
zervată „Frumoasei fără miini".

Pe americani ti distingi imediat 
în grupurile de turiști prin harna- 
șamentul greu al aparatelor de fo
tografiat, de filmat, binocluri ele. 
Minunea grecească a fost așezată in
genios, denotînd și de această dată 
bunul gust franțuzesc : nu există nici 
o Jăhlită lioită sau agătată de Ve
nus din Milo. Ea, întreagă, este o 
carte de vizită pe care geniul uman 
a scris un singur cuvtnt — nemu
rirea.

Un aspect asemănător cu cel din 
sala mai sus amintită îl pori consta
ta șl în fata altei celebrități a Lu- 
vrultil: Gioconda. Despre surîsul el 
s-au scris lomuri și totuși oamenii 
nu se află decît în fata inefabilu
lui. O undă de ironie o percepi în
să pe buzele Giocondei cînd călător 
grăbit de limp, marcat de fuga p® 
hectarele muzeului, te oprești în 
fafa pînzei Iul Leonardo da Vinci.

In Place des Vosges, Muzeul Vic
tor Hugo stă mărturie existentei a- 
celuia care a fost unul din spiritele 
cele mai alese ale Franței. Pictat șl 
desenat de prieteni artiști, fixat în 
bronz de Rodin, Hugo trăiește în 
conștiința francezului și a lumii șl 
ca un mare luptător pentru liber
tate al timpului său. Și pleci din a- 
cest loc de pioasă amintire cu sen
timentul trăiniciei valorilor verifi
cate prin timp, și amintindu-ti că 
și astăzi sînt popoare care luptă 
pentru existenta ființei naționale. 
Victor Hugo ar fi fost prietenul lor, 
ar fi apăsat pana de artist și ar fl 
făcnt și astăzi să se audă rezonan-

Lucrâriic Adunării 
Generale a 0. N. U.

Sesiunea Consiliului
Dezvoltării Industriale

• Adoptarea unei rezoluții initiate de România
NEW YORK. — Trimisul special 

Agerpres, N. Ionescu, transmite: In 
Adunarea Generală a O.N.U. au 
continuat vineri dezbaterile în le
gătură cu problema Africii de Sud- 
Vest. Au luat cuvtntul reprezentan
tul permanent al Madagascarului, 
Louis Rakotomalala, reprezentantul 
permanent al Maroc-ulul, Ahmed 
Benhima, și reprezentantul Congou- 
lul (Brazzaville), A. Bakala.

Vorbitorii au făcut o amplă ana-

M/

Violente incidente 
între studenți și 
poliție în Ecuador

QUITO. — Guvernul ecuadorian a 
ordonat suspendarea cursurilor uni
versităților din Quito, Guayagnil și 
Cuenca, unde au avut loc în ulti
mele zile violente incidente între 
studenti șl politie. Studenții au pro
testat împotriva uciderii de către 
politie în localitatea Sangol a unui 
coleg le-al lor.

Ministrul educației. Fabian Jara
millo Davila, care a anunțat măsura 
luată, a declari că ea va fi ridicată 
la 10 iunie, la o săptămînă după a- 
legerile generale. Observatorii apre
ciază că această măsură reflectă in
tenția guvernului de a evita noi tul
burări cu prilejul alegerilor care 
urmează să aibă loc în Ecuador la 
începutul lunii Iunie a. c.

ta vocii sale do cetățean în cate
drala lumii.

La numărul 10, pe bulevardul 
Montmartre este muzeul Gr6vin cu 
„mari scene istorice evocate prin 
personajele de ceară" cum le a- 
nuntă un program. Un aer sinistru, 
bolnăvicios plutește peste modelele 
marilor oameni ai Franței, aici, în- 
tr-adevăr morț.i. Scenelor de asasi
nat, cum ar fi sfîrșitul lui Marat în 
baie, li se adaugă personaje con
temporane printre care și sportivi 
celebri. Cuprins de un sentiment a- 
păsător cauți să scapi cit mai re
pede de lumea fantomatică a Gr£- 
vin-ului, îndreptîndu-te spre apele 
leneșe ale Senei, spre marile bu
levarde cu furnicarul lor, spre Mont- 
parnasse-ul cu scenele de istorie 
vie.

CARTIERE ȘI CARTIERE...

Plecînd din bulevardul Respail, în- 
tîlnești Parisul cărturarilor. Străzile 
înguste cu locuri unde au stat șl 
s-au întllnit atîtea persoane ilustre, 
te îndreaptă în inima Cartierului 
Latin. Ai ocazia să-ți verifici imagi
nile livrești, deseori false, despre 
Cartierul Latin. Un prieten român, 
aflat la studii, spunea, fapt confir
mat și de francezi, că sub zidurile 
Cartierului Latin inadaptabilii, inu
tilii formează o categorie mult mal 
mică decît sînt în realitate. Aici sînt 
foarte multi studenti harnici, care 
în lumina opacă a unei mansarde 
își pregătesc cu trudă examenele. 
Cafenelele, celebrele cafenele de o- 
dinioară, s-au schimbat și ele mult. 
Pe străzile Descartes, Racine, Cor
neille, ele sînt acum elegante, at
mosfera nu este îmbîcsită de fum și 
de voci răgușite, serviciul este ire
proșabil. Celebrele localuri, cu me
se celebre, uși celebre, scaune ce
lebre, perdele celebre sînt astăzi 
mai mult de domeniul fanteziei. In 
mare parte ele păstrează aceeași 

liză a situației create în urma refu
zului guvernului Republicii Sud-A- 
fricane de a îndeplini rezoluțiile 
O.N.U. în legătură cu teritoriul A- 
fricii de Sud-Vest, au subliniat ca
racterul ilegal și represiv al acțiuni
lor autorităților de la Pretoria și 
s-au pronunțai pentru adoptarea în 
cursul actualei sesiuni a Adunării 
Generale a unor măsuri eficiente 
care să asigure îndeplinirea hotM- 
rîrilor O.N.U.

ASASINAREA LIDERULUI POPULAȚIEI 
NEGRE DIN SUDAN

KHARTUM. — William Deng, li
der al populației negre din Su
dan, fondator al Partidului Uniunea 
Națională Africană din Sudan 
(SANU), a fost ucis de persoane ne
cunoscute într-una din regiunile me
ridionale ale Sudanului. Partidul 
SANU, al cărui președinte a fost 
Willian Deng, a obținut în recen
tele alegeri din Sudan numărul cel

Declarația Federației 
oamenilor de știință din S.U.A.

WASHINGTON. — Federația oame
nilor de știință din S.U.A., grupînd 
2 500 de membri, a dat publicității 
o declarație in care protestează îm
potriva producției armelor chimice 

$1 biologice în Statele Unite. In de-

de miinc
firmă, la același număr, pe aceeași 
stradă, dar alta e atmosfera, alții sînt 
oamenii. „Nu zidurile au făcut oa
menii celebri, ci invers", spunea 
cu mult spirit un memorialist fran
cez al grupului literar de altă dată 
din jurul Gertrudei Stein. Ceea ce 
a rămas și îl simți este spiritul. In 
Cartierul Latin, tineri pictori, scri
itori, artiști, universitari reunindu- 
se seara la cîte o masă cred în 
steaua talentului și a vocației. Cred, 
dar și muncesc. Ceea ce este fru
mos și neschimbat în acest cartier 
este tocmai cultul muncii.

Cu totul altă situație întîlnești pe 
străzile Pigalle-ului sau Montmartre, 
„peste apă", cum spunea Ion Minu- 
lescu prin gura unui personaj avid 
de seducțiile de pe „Rive droite*. 
In cartierul atracțiilor — Pigalle — 
noaptea, în atmosfera încărcată de 
mirosul castanelor prăjite, luminile 
de neon invită turiștii neavizați să 
vadă programele lejere susținute de 
protagoniste, de cele mal multe ori, 
fără har. E o lume pestriță, din ceea 
ce nu este parizian.

★
Parisului de ieri, de astăzi i se va 

adăuga Parisul de mîine, așa poate 
cum îl prefigura marele Le Cor
busier. încă de la intrarea în Pa
ris, prin Orly poți ronstata ridica
rea unor noi construcții. In vestul 
capitalei a și început să pulseze 
inima unui mic Paris, cu spații verzi, 
clcidiri moderne, într-o ambiantă in
spirată de gust, confort și civiliza
ție. Se naște o nouă circulație, de
gajată, prin somptuoase autostrăzi 
la diferite nivele, vor apare noile 
„hale". Peste cîtiva ani bătrtnul 
Tour Eiffel va putea oferi turistului 
nu numai panorama Senei, cu cele 
30 de poduri dominate de silueta 
bisericii Notre Dame, dar și o par
te din Parisul viitorului, noi măr
turii ale talentului ingeniozității 
franceze.

Aurel DUMITRESCU

Primele contacte 
intre reprezentanții
R.D. Vietnam $i S.U.4.

PARIS. — Trimisul special Ager
pres, G. Davidescu, transmite: Vi
neri au avut loc la Paris primele 
contacte între -reprezentanții R.D. 
Vietnam și S.U.A. Reuniunea, la 
care a participat din partea R.D. Vi
etnam colonelul Ha Van Lau, iac 
din partea S.U.A. ambasadorul Cyrus 
Vance, a fost consacrată exclusiv 
unor probleme tehnice și de proce
dură. Cei doi diplomat! au sosit la 
Centrul de conferințe internaționale 
din strada Kleber la ora 14 00 GMT, 
fiind întîmpirtați de un reprezen
tant al Ministerului de Externe al 
Franței care i-a condus în sala do

V1ENA. — Corespondentul Ager
pres, P. Stăncescu, transmite i Lucră
rile celei de-a dou-a sesiuni a Consi
liului Dezvoltării Industriale conti
nuă cu dezbaterea proiectelor de re
zoluție. Consiliul a adoptat în una
nimitate trei rezoluții: prima se re
feră la întărirea cooperării dintre 
ONUDI șl comisiile economice re
gionale în domeniul dezvoltării ln- 

mai mare de imandate dintre parti
dele din provinciile meridionale ca
re au prezentat' candidați.

După întoarcerea sa în Sudan, 
William Deng s-a pronunțat în fa
voarea creării unei federații ca fi
ind calea cea mat acceptabilă de 
reglementare a divergentelor dintre 
provinciile de nord și de sud ale 
tării.

claratie se cere întreruperea activi
tății desfășurate în acest domeniu, 
subliniindu-se că nu este de conce
put ca să se folosească asemenea 
arme pentru distrugerea în masă a 
populației și a recoltelor.

Oamenii de știință americani, mem
bri ai acestei federații, atrag aten
ția și asupra pericolului ce decurge 
din cercetările efectuate în dome
niul armelor chimice și biologice, 
menționînd că recent în statul Utah 
(S.U.A.) au pierit 6 000 de ol în a 
propierea unul centru unde se ex
perimentează un gaz oare acționea
ză asupra sistemului nervos.

Evolufie 
nefavorabilă 
a cursului 
lirei sferline

LONDRA. — La Bursa din Londra 
s-a înregistrat o evoluție nefavora
bilă a cursului lirei sterline. Potri
vit cercurilor bursei, aceasta s-ar 
datora revendicărilor pentru majo
rarea salariilor, pecum și anunțării 
mai multor greve. In cercurile fi
nanciare se consideră, de asemenea, 
că și zvonurile în privința unei re
valorizări a mărcii vest-germane ar 
fl jucat un rol important. Aceste 
zvonuri au afectat nu numai cursul 
lirei sterline, ci și cel al dolarului. 
Se precizează că la Bursa londone
ză cursul dolarului fată de lira ster-
lină a atins 2,39265, nivelul cel mai 
scăzut după criza aurului din luna 
martie.

Negocierile pentru rezolvarea 
conflictului din Nigeria 
au intrat în impas

LONDRA. — Negocierile de la Lon
dra dintre reprezentanții guvernu
lui federal al Nigeriei și ai Biafrci, 
pentru pregătirea unei conferințe în
tre cele două părți care să pună ca
păt războiului civil din Nigeria, au 
intrat joi intr-un nou impas. După 
ce reprezentanții Nigeriei și Biafrei 
s-au pus de acord, în ziua preceden
tă, asupra alegerii orașului Kampala, 
capitala Ugandei, ca Ioc ai conferin- 

conferințe. Reuniunea a durat a- 
proape două ore. S-a aflat ulterior 
că discuția asupra problemelor teh
nice și de procedură va continua 
sîmbătă dimineața, urmînd ca con
vorbirile oficiale între reprezen
tanții celor doua guverne să în
ceapă efectiv luni.

Vineri dimineața Avereli Harri
man. reprezentantul guvernului 
S.U.A., și Xuan Thuy, reprezentan
tul guvernului R.D. Vietnam, au 
fost primiți succesiv de ministrul 
de externe al Franței, Maurice 
Couve de Murville.

dustriale. Această rezoluție a fost 
inițială de România, avînd drept 
coautori un număr de 8 țări. Pre- 
zentînd în numele coautorilor pro
iectul de rezoluție cu privire la 
cooperarea dintre ONUDI și comi
siile economice regionale, delegatul 
român Ion Barac a subliniat activi
tatea fructuoasă desfășurată de co
misiile economice regionale în dife
rite domenii ale dezvoltării econo
mice, precum și vasta șl bogata ex
periență acumulată de acestea în 
promovarea dezvoltării industriale. 
El a arătat, de asemenea, necesita
tea intensificării cooperării dintre 
aceste comisii și ONUDI. Ideea de 
bază a rezoluției initiate de țara 
noastră constă în instaurarea tine! 
colaborări active între ONUDI și 
comisiile economice regionale, în 
scopul accelerării procesului dezvol
tării industriale.

Celelalte două rezoluții, la care 
România a fost coautoare, privesc 
activitatea consilierilor industriali 
atașați la comisiile economice regio
nale și coordonarea de către ONUDI 
a activităților desfășurate de orga
nismele din familia Națiunilor Unite 
în domeniu! dezvoltării industriale, 
în vederea obținerii unor rezultate 
mai eficiente.

U.R.S.S.
Pînă în prezent în Tașkent 

au fost construite case de lo
cuit pe o suprafață de 
1 800 000 mp.

In clișeu : Noul cartier de 
locuințe din Tașkent — Ci- 
lanzar.

ței, noul dezacord este provocat de 
alegerea președintelui conferinței. In 
timp ce Nigeria propune pe Arnold 
Smith, secretarul general al Com- 
monwealthului, sub conducerea că
ruia au loc actualele negocieri din 
Londra, Biafra insistă asupra alegerii 
lui Milton Obote, președintele U- 
gandei, sau, în cazul în oare această 
propunere nu este acceptabilă, a doi 
copreședinți, unul numit de Nigeria, 
Iar altul de Biafra.

corespondenta 
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Intr-un mesaj radiodifuzat, preșe
dintele Boliviei, generalul Rene 
Barrientos, a anunțat adoptarea unor 
măsuri drastice de austeritate me
nite să facă față situației econornico- 
financiare deosebit de critice în ca
te se află țara. Conform explicați
ilor oferite, cauzele gravei deterio
rări economice și social-politice su
ferite de Bolivia s-ar datora scă
derii pe piața mondială a prețului 
la cositor (produs de bază al eco
nomiei boliviene), precum și suitei 
de inundații abătute asupra unei 
însemnate părți a teritoriului țării, 
care a provocat daune agriculturii. 
Pentru combaterea crizei, guvernul 
a recurs- la soluții tradiționale: se 
preconizează noi 
reduceri de sala
rii, concomitent cu 
concedierea unui 
considerabil număr 
de muncitori ai 
întreprinderilor de stat și funcțio
nari din serviciile publice, sistarea 
pe termen nedefinit a creditelor 
pentru unitățile industriale, suspen
darea anumitor importuri etc. In re
zumat e vorba de ceea ce se chea
mă „comprimarea consumului", de 
pe urma căreia vor avea de suferit 
păturile majoritare ale populației.

Noul buget reflectă din plin po
litica de austeritate, cu excepția ca
pitolului destinat forțelor armate, 
unde nu numai că nu s-au operat re
duceri, cl, din contră, s-au prevăzut 
cheltuieli sporite. Dacă nentru cinci 
ministere luate împreună — Minis
terul de Externe, al agriculturii, mi
nelor și petrolului, culturii și turis
mului — alocațiile bugetare însu
mează circa 78 milioane de pesos. 
Ministerul de Război înghite singur 
184 milioane de pesos, adică aproa
pe de două ori și jumătate mai mult. 
Această împrejurare explică elocvent 
natura regimului bolivian actual. 
Iinpunîndu-se prin lovitura de stat 
militară și promovînd o politică an
tipopulară, guvernanții bolivieni se 
preocupă, înainte de orice, de forti
ficarea aparatului de represiune, u- 
nicul sprijin pe care se pot bizui, 
cel puțin atît timp ctt eî’ta mhîfară 
o bine recompensată.

Cu toată grija manifestată în -r 
ceastă direcție, stabilitatea reqimultii 
merge spre deteriorare și unul din 
simptomele acestui proces îl consti
tuie agravarea tensiunilor sociale. 
De cîteva săptămîni, muncitorii de 
la minele de cositor și-au reluat cu 
intensitate sporită lupta revendica
tivă în sectorul minelor de cositoo

LA ÎNCHIDEREA

EDIȚIEI
Atmosferă de neliniște la Washington

WASHINGTON. — Intr-o atmos
feră de neliniște, capitala federală 
americană se pregătește să pri
mească primele coloane ale mare
lui „marș al săracilor", care din 
șapte puncte diferite ale Statelo? 
Unite se îndreaptă spre Washing
ton. Coloana principală care a pără
sit vineri Alabama, sosește astăzi 
la Danville, la frontiera dintre Ca
rolina de Sud și Virginia, iar dumi
nică va parcurge ultima etapă spre 
capitala S.U.A.

Puternice forțe militare — garda 
națională a districtului Washington 
și 12 000 de militari a,părtinind for
țelor federale sînt cantonați în a- 
propierea capitalei pentru a inter
veni în vederea evitării oricăror 
violente. Do asemenea, patrulele de 
poliție vor spori cu 20 la sută în 
această perioadă pentru a evita ca 
marșul ce se va încheia la Was- 

se concentrează detașamentul cel 
mai numeros și avansat al clasei 
muncitoare boliviene. De la veni
rea la putere a actualului guvern, 
acest bastion cu vechi tradiții de 
luptă a rezistat eroic la trei inter
venții militare, fără ca tensiunea e- 
xistentă să poată fi eliminată. Dim
potrivă, prigoana dezlănțuită de au
torități a dus la creșterea combati
vității minerilor, așa cum o dove
desc evenimentele în curs de des
fășurare. Știri sosite de la marile 
nune — Catavi, Siglo Veinte, Hua- 
nuni — informează că în ultima săp
tămînă au participat la greve peste 
6 000 de mineri, cerînd reprimirea 
la lucru a sute de tovarăși ai lor 

concediați ca ur
mare a măsurilor 
de austeritate. In
tr-un manifest (liftH 
rat recent, Fede- 
ația sindicală ’ a 

muncitorilor mineri denunță situația 
dramatică a acestei categorii sociale, 
afirmînd, între altele, că vîrsta me
die a minerilor nu depășește 28 de 
ani, fiind probabil cea mai redusă 
din lume.

La evantaiul revendicărilor eco
nomice s-a adăugat în ultimul timp 
lupta împotriva a ceea ce un pu
blicist bolivian numea „sinistra res
taurare". Este vorba de intenția gu
vernului de a deznaționaliza sectorul 
minier. Vestea că autoritățile ar ft 
pe cale să dea curs „ofertelor" unor 
grupuri monopoliste străine privind 
concesionarea extracției de cositor 
provoacă o puternică reacție de pro
test în primul rînd din partea mi
nerilor, care acum 16 ani, în timoul 
revoluției populare din 1952, au ob
ținut cu prețul sîngelui lichidarea 
domniei „baronilor cositorului" si 
naționalizarea minelor. O serie de 
mitinguri și manifestații de protest 
desfășurate la Cochabamba. Catavi, 
Ortiro și Sucre au concentrat ală
turi de mineri și alte categorii so
ciale : studenți, funcționari țărani si 
intelectuali. Guvernul s-a văzut silit 
să dea asigurări formale că statul d 
minelor nu va fi modificat. Obser
vatorii prevăd că măsurile de auste
ritate anunțate Tn La Paz vor agra
va și mai mult tensiunea soc’a 13 ș? 
că acest lucru ar putea să aibă re
percusiuni pe planul reform,ilăril 
unor alianțe politico-partidare, stl- 
mulînd închegarea unei mișcări largi 
îndreptate împotriva actualului gti- 
y»m.

V. OROS, 
Corespondentul Agerpres 

la Rio de Janeiro
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Acțiunile de salvare 
a minerilor de la 
Hominy Falls

NEW YORK. — Echipele de sal
vare care lucrează începînd de luni 
la degajarea unui număr de 25 de 
mineri blocați în urma unor inunda
ții într-o mină de cărbuni din Ho
miny Falls (Virginia de vest), au 
pierdut speranțele să mai găsească 
în viață zece dintre acești mineri. 
Doi muncitori au reușit să se ală
ture altor 13 tovarăși, rămași în 
viață, dar blocați în galeria inun
dată, după ce au străbătut prin apă 
un tunel lung de 800 metri.

Echipele de salvare comunică cu 
minerii prin telefon și îi aprovizio
nează cu cafea, apă și alimente în
chise în pungi din material plastic 
atașate de o bandă transportoare 
care continuă să funcționeze sub 
apă. Aerisirea locului în care se a- 
flă minerii captivi este asigurată de 
un puț forat în ultimele zile. Cu 
toate că zece pompe scot în fiecare 
minut 12 000 litri de apă, galeria 
continuă să rămînă Inundată.

hington să nu ia aspecte „explozi
ve".

Observatorii politici subliniază că 
președintele Johnson a cerut mem
brilor Cabinetului său să răspundă 
favorabil revendicărilor participan- 
ților la „marșul săracilor”, mișcare 
care a fost organizată de fostul li
der al populației de culoare, Martin 
Luther King. Cererile președintelui, 
apreciază observatorii, riscă să în- 
tîmpine obstrucția Congresului, caro 
cere reducerea cheltuielilor buge
tare cu 6 miliarde de dolari, în 
schimbul aprobării proiectului de 
lege privind sporirea impozitelor cu 
10 la sută, prezentat de Casa Albă.

„Participanții la marșul săracilor, 
a declarat conducătorul acestei miș
cări, pastorul Ralph Abernathy, cev 
îmbunătățirea situației a 35 de mi
lioane de cetățeni americani, negri 
și albi, portoricani, indieni și mexi
cani".
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