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Solemnitatea
decernării unor ordine

și medalii
loc vi- 
deccr-

HOTÎRIREA
Comitetului 

al Partidului 
de Miniștri
cu privire

unirii

Executiv al Comitetului Central 
Comunist Român și a Consiliului 
al Republicii Socialiste România 
la sărbătorirea semicentenarului
Transilvaniei cu România

La 1 decembrie se împlinesc 50 
de ani de cind marea adunare de la 
Alba fulia a proclamat unirea Tran
silvaniei cu România — eveniment 
de importantă istorică in viata po
porului român, încun 
sului de făurire a statului nație 
unitar. început cu Unirea Principa
telor in 1859.

De-a lungul secolelor infrunlînd 
furtunile istoriei, masele largi popu
lare. lortele înaintate ale poporului 
au dat jertfe grele in lupta plină 
de eroism împotriva exploatării so
ciale si a robiei naționale, pentru 
scuturarea jugului dominației străi
ne și nealîrnare. pentru unitatea de 
stat a poporului român, pentru pro
gresul material și spiritual al tării. 
In cîonica acestei istorii, pagini glo
rioase au -înscris cei i 
fii ai poporului nostru, 
luționară comună dusă 
muncii romani, maghiari, 
de alte naționalități.

incununînd aspirațiile 
spre unitate, exprimînd voința între
gului popor, unirea Transilvaniei cu 
România constituie o victorie istori
că a mișcării de eliberare națională 
a poporului român. Realizarea aces
tui act este rodul luptei celor mai 
largi forte sociale, rolul hotărîtor 
avindu-1 masele populare, in riadul 
cărora o contribuție activă au adus 
clasa muncitoare, mișcarea socialistă 
revoluționară.

Nă/uintele profunde ale poporului 
român spre desăvirșirea formării sta
lului său national și-au găsit.împli
nirea în condițiile avinlului revolu
ționar care a cuprins omenirea spre 
sfirsitul primului război mondial, 
zguduind din temelii edificiile lumii 
burgheze. Un puternic stimulent pen
tru lupta de eliberare națională a 
popoarelor asuprite de marile impe
rii ale vremii a avut triumful Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie, 
care a deschis era revoluțiilor pro
letare a trecerii omenirii de la ca
pitalism la socialism, răsunînd ca o 
chemare a maselor la lupta pentru 
desființarea exploatării capitaliste, 
pentru scuturarea jugului domina
ției străine, pentru realizarea aspi
rațiilor de libertate socială și națio
nală. Lupta poporului român pentru 
desăvirșirea statului său national s-a 
înscris in șuvoiul marilor mișcări so
ciale si de libertate națională purtate 
de popoarele din fostul imperiu 
habsburgic. în procesul, pe care îl 
prevăzuse Lenin, de formare a sta
telor naționale in această parte a 
lumii

Unirea Transilvaniei cu România, 
piatră de hotar în Istoria poporului 
nostru, a creat cadrul statal 
voltării României moderne, 
o înrîurire pozitivă asupra întregii 
evoluții economice, politice și sociale 
a tării noastre înfăptuită în condi
țiile regimului burghezo-moșieresc. u- 
nirea nu a adus satisfacerea reven
dicărilor sociale pentru care se ri
dicau clasa muncitoare țărănimea, 
celelalte categorii de oameni ai mun
cii, realizarea năzuințelor lor de li
bertate Clasele stăpiniloare au fo
losit unirea pentru a-și consolida po
zițiile de dominație economică și po
litică pentru a 
rea celor 
interesele 

parte din 
au menținui România în stare de de- 

fată de marile puteri im-

nunare a proce- 
al

mai luminați 
. lupta revo- 

de oamenii 
germani și

al dez- 
a avut

intensifica exploata- 
ce muncesc. Călăuzite de 
lor înguste de clasă, bur- 
moșierimoa au înfeudat o 
bogățiile tării străinătății,

A

Infîlnire între tovarășul
Nicolae Ceaușescu

și tovarășul
Alvaro Cunhal

Adevăratul stegar al intere
selor poporului a fost Parti
dul Comunist Român, forța po
litică cea mai înaintată, care 
a mobilizat și organizat clasa mun
citoare, țărănimea, masele largi de 
oameni ai muncii, fără deosebire de 
naționalitate, la lupta împotriva ex
ploatării, pentru drepturi și libertăți 
democratice, pentru egalitatea din
tre poporul român și naționalitățile 
conlocuitoare, pentru apărarea in
dependentei și suveranității naționa
le a României împotriva fascismu
lui si războiului, pentru o viată mai 
bună, pentru socialism.

Năzuințele vitale, drepturile si li
bertățile pentru care au luptat acum 
50 de ani masele populare, au de
venit realitate -numai în orînduirea 
socialistă. Devenită republică socia
listă, România este astăzi o Iară 
suverană, înfloritoare, in plin pro
gres material și spiritual ■, poporul 
român, liber și independent, deține 
puterea in stat, este stăpîn deplin 
pe soarta sa, pe destinele țării, se 
bucură de realizările societății so
cialiste.

Victoria deplină și definitivă a so
cialismului la orașe și sate, desfiin
țarea exploatării omului de către 
om, dezvoltarea continuă a demo
crației socialiste asigură egalitatea 
socială și politică, largi drepturi și 
libertăți democratice, posibilități ne
limitate de afirmare tuturor cetățe
nilor, cimentarea unității oolitice a 
poporului în lupta pentru triumful 
cauzei socialismului și comunismu
lui. Una din marile cuceriri ale o- 
rîndurii noastre este solutionarea, 
pe baza politicii marxist-lenîniste a 
Partidului Comunist Român, a pro
blemei naționale, realizarea egalită
ții în drepturi, a unității șl frăției 
dintre poporul român si naționalită
țile conlocuitoare. 'Unitatea clasei 
muncitoare, a țărănimii, intelectuali
tății, a întregului popor în 
Partidului Comunist Român 
la politică conducătoare a 
noastre socialiste — 
sătura care -.turistică 
noastre, izvorul 
și trăiniciei sale.

înfăptuind cu 
patriotic politica
partidului, programul elaborat 
Congresul al IX-lea, poporul nostru 
asigură dezvoltarea puternică, in 
ritm intens a industriei, agricultu
rii, științei și culturii, oerfectinna- 
rea întregii vieți sociale, muncește 
pentru îmbunătățirea condițiilor lui 
de trai, înaintează hotărît pe drumul 
desăvîrșirii construcției socialismu
lui. al înfloririi patriei

România socialistă, partidul nostru 
comunist, care se afirmă ca factori 
activi ai vieții internaționale, pun 
la baza politicii externe prietenia, 
alianța frățească și colaborarea cu 
toate țările socialiste, își aduc con
tribuția la întărirea unității 
mului socialist mondial, 
mișcării comuniste și n 
leior antiimperialisle, 
timp, România extinde
cu toate țările, indiferent de orîn
duirea lor socială, pe baza respec
tării independentei si suveranității, 
egalității în drepturi, neamestecului 
în treburile interne șl avantajului 
reciproc, contribuind in acest fel la 
apropierea dintre popoare, la îmbu
nătățirea climatului international, la 
preîntâmpinarea unui nou război 
mondial și întărirea păcii în lume.

Avînd în vedere însemnătatea deo
sebită a unirii Transilvaniei cu Ro-
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mânia, Comitetul 
miletului Central 
muritst Român și 
niștri al Republicii Socialiste
mânia hotărăsc sărbătorirea 
centenarului acestui eveniment în 
întreaga tară. Cu acest prilej vor 
avea loc următoarele manifestări: 

Marea Adunare Națională va con
sacra acestui eveniment istoric o 
ședință jubiliară;

La Alba lulia va fi 
complex de muzee de Istorie și de 
artă. De asemenea, aici 
lilă statuia lui Mihai Viteazul, dom
nitorul care a unit pentru prima 
oară cele trei țări românești

Se va emite o medalie jubiliară 
închinată aniversării semicentenaru
lui unirii Transilvaniei cu România ; 

în București se va înființa Muzeul 
Național de Istorie a României și se 
va construi, în următorii ani, o clă
dire adecvată;

In cinstea acestei aniversări, Aca
demia Republicii Socialiste România, 
Institutul de studii istorice și social- 
politice de pe lingă C.C. al P.C.R., 
Academia de științe social-politice 
„Ștefan Gheorghiu", Academia mili
tară și facultățile de Istorie ale uni
versităților din țară vor organiza la 
București o sesiune științifică co
mună ;

Institutul de istorie 
ga". Institutul de studii 
cial-politice de pe lîngă 
Consiliul Muzeelor și 
lului vor organiza în Capitală o ex
poziție documentară consacrată eve
nimentului ;

Se vor edita lucrări monografice, 
culegeri de documente, studii, care 
vor prezenta lupta forțelor înaintate 
ale poporului român împotriva asu
pririi și împilării, pentru nealîrnare 
și desăvîrșirea statului national, con
dițiile inlern/A'onale care au favori
zat realizarea actului unirii din 1918, 
înfăptuirile poporului român în anii 
construcției socialiste.

Comitetul de Stat pentru Cultură 
și Artă, Ministerul Invățămîntului, 
Uniunea Generală a Sindicatelor din 
România, Uniunea Tineretului Comu
nist, Uniunea Asociațiilor Studențești 
vor organiza în cluburi, cămine cul
turale, case de cultură, școli, insti
tute de învătămînt superior, în u- 
nilătile militare manifestări artistice, 
seri literare, de teatru și alte ac
țiuni culturale ,-

Presa, radioul și televiziunea vor 
publica și transmite materiale și pro
grame adecvate acestui eveniment;

Oameni de știință români vor par
ticipa la manifestări științifice con
sacrate aniversărilor asemănătoare 
care au loc în alte țări;

Oficiile diplomatice ale Republicii 
Socialiste România vor marca acest 
eveniment prin manifestări adecvate.

Comitetul Executiv al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân și guvernul Republicii Socialis
te România își exprimă convingerea 
că aniversarea actului unirii de la 
1 decembrie 1918 va mobiliza și mai 
mult energiile poporului nostru în 
activitatea constructivă pentru înfăp
tuirea hotăririlor Congresului al IX- 
lea și ale Conferinței Naționale, a 
politicii marxist-leninîste a partidului 
nostru de desăvîrșire a construcției 
socialiste, de ridicare a nivelului de 
trai al oamenilor muncii și de 
florire a Republicii Socialiste 
mânia, sporind astfel contribuția 
ți unii noastre la victoria cauzei 
cialismului, păcii și progresului 
cial în întreaga lume.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
împreună cu tovarășul Chivu Stoica, 
membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., s-au intîlnit vineri cu 
tovarășul Alvaro Cunhal, secretar 
general al Partidului Comunist Por
tughez, care la invitația C.C. al

P.C.R. face o vizită in tara noas
tră.

La primire a participat tovarășa 
Ghizcla Vass, membru al C.G. al 
P.C.R., șef de secție la C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, într-o atmosferă 
tovărășească, a avut loc un schimb 
de păreri asupra unor probleme ac
tuale ale mișcării comuniste șl mun
citorești și alo situației internațio
nale interesînd cele două pai tide.

La Consiliul de Stat a avut 
nori la amiază solemnitatea 
nării unor ordine șl modalii ale Re
publicii Socialiste Romania.

înaltele distincții nu fost inmîna- 
te de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de Stat.

La solemnitate au luat parte tova
rășii Ion Gheorghc Maurer, Emil 
Bodnaraș, Chivu Stoica, Paul Nlcu- 
Iescu-Mlzll, Dumitru Popa, Constan
tin Stătescu, secretarul Consiliului 
de Stat.

Erau prezenli, de asemenea, Pom- 
piliu Macovci, președintele Comi
tetului de Stat pentru Cultură și Ar
tă, Alexandru Sencovici, ministrul 
industriei ușoare, președinții uniuni
lor de creație și alti oameni de cul
tură și artă.

Pentru merite deosebite în dome
niul artelor plastice, cu prilejul îm
plinirii vîrslei de 80 de ani, s-a con
ferit ordinul „Steaua Republicii So
cialiste România", clasa I. pictorului 
Dumitru Ghiafă. Totodată, pentru ac
tivitate deosebită în domeniul arte
lor plastice, a fost acordat ordinul 
„Meritul Cultural", clasa I, tovară
șilor : Corneliu Baba, Catul Bogdan, 
Boris Caragea, Henri Catargi, Aurel 
Ciupe, Aurelian Ghiafă, Oscar Han, 
Ion Irimescu, Zoltan Kovacs, Romu
lus Ladea, Emeric Nagy, Cecilia Cu- 
lescu-Slorck, Vida Geza, iar ordinul 
„Meritul Cultural", clasa a Il-a to-

inaugurat un

va fi dezve-

„Nicolae Ior- 
istorice și so- 
C.C. al P.C.R., 
Arhivele Sta-
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Menit să exprime întreaga preo
cupare a partidului și statului nos
tru de a ridica pe o treaptă mai 
înaltă activitatea viitoare a consi
liilor populare, proiectul legii de 
organizare și funcționare a consi
liilor populare precizează clar și 
precis atribuțiile administrației lo
cale. Deoarece, de acum înainte, 
sint împuternicite prin lege sâ răs
pundă de întreaga activitate lo
cală de stat, consiliile populare

municipale orășenești și comunale 
vor trebui să militeze din plin pen
tru dezvoltarea multilaterală, eco
nomică, social-culturalâ și edilitar- 
gospodârească a municipiilor ora
șelor și comunelor.

In rîndurile care urmează ne 
vom referi, în special, la cîteva 
aspecte prin care noul proiect de

a

I

Sosirea

Proiectul legii 
de organizare 
și funcționare 

consiliilor populare 
în dezbatere

la București

Comunist

Vineri a sosit în Capitală, la invi
tația C.C. al P.C.R., o delegație a 
Partidului Comunist din Japonia con
dusă de tovarășul Satomi Hakama- 
da, membru al Prezidiului și Secreta
riatului C.C. al P.C.J.

Din delegație fac parte tovarășii 
Koichiro Ueda, membru supleant al 
Secretariatului C.C. al P.C.J., direc
torul revistei teoretice și politice 
„Zenei", Hidesato Numata, membru 
al Comisiei Centrale de- control fi
nanciar, și Shunichi Nishizawa. re- 
dactor-șef al revistei „Documente in
ternaționale".

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost salutată de tovarășii 
Paul Niculescu-Mizil, membru al Co
mitetului Executiv. al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., 
Leonle Răulu, membru al Comitetu
lui Executiv, secretar al C.C. al P.C.R . 
Ștefan Voicu, membru al C.C. al 
P.C.R., redaclor-șef al revistei „Lupta 
de clasă", Constantin Vasiiiu. adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R., 
de activiști de partid.

(Agerpres)

lege iși dovedește caracterul via
bil, impus, fără îndoială, de sarci
nile care stau în fața municipiu
lui nostru, în ceea ce privește ac
tivitatea cultural-artisticâ de ma
să, activitatea de punere în valoa
re a monumentelor de cultură din 
raza municipiului.

Ca și în celelalte domenii ale 
vieții, în ceea ce privește munca 
culturală trebuie remarcat faptul 
că proiectul de lege definește pre
cis rolul și atribuțiile organelor de 
cultură care funcționează pe lingă 
comitetele executive ale conșiliilor 
populare municipale și care sint 
subordonate atît acestora dar și, 
in continuare, organelor de resort. 
Desprindem clar din lege, astfel, 
că, Comitetul municipal pentru 
cultură și arta ca și instituțiile de 
cultură aparținînd de U.G.S.R. vor 
trebui să conlucreze armonios,

fructuos, să respecte indicațiile 
consiliului popular municipal, sin
gura putere în măsură să cunoas
că perfect condițiile în care se 
desfășoară orice activitate din 
municipiu, principala forță direct 
interesată în prosperitatea cres- 
cindă a teritoriului de care răs
punde in fața poporului.

Comitetele și consiliile centrale 
de specialitate nu-și vor mai 
transmite, ca pină acum, îndrumă
rile, sarcinile și obiectivele ce tre
buie urmărite într-o anume perioa
dă, direct comitetelor și consiliilor 
locale subordonate, aceste îndru
mări urmind să fie transmise nu
mai prin consiliul popular munici
pal. In felul acesta, rolul consi
liului popular municipal nu va mai 
fi nicicum diminuat, ca. de multe 
ori, pină acum.

După cum teiese din proiectul 
de lege, consiliile populare con
duc, îndrumă, coordonează și fi
nanțează activitatea organelor lo
cale de specialitate (în cazul nos
tru, organelor interesate în dez
voltarea vieții 
Dacă consiliile populare i 
nesc toate aceste atribuții 
pale, considerăm că dubla 
donare nu-și mai găsește 
totul explicarea. De ce, de 
piu, Comitetul municipal 
cultură și artă să fie condus, în
drumat și coordonat 
și de Cnlra —•'

cultural-artistice). 
îndepli- 

princi- 
subor- 
întru- 
exem- 
pentru

în continuare
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EXTRASA
O

SAPTAF1INAITINERAR LA SEIRȘIT DE
CULTURAL

0

PE COMBINAT, „ZESTREA" S-A RIDICAT LA 31 200 TONE CĂR
BUNE.
MINA DILJA - SINGURA CU
CARE SINT PERSPECTIVELE?

După zile 
de incertitudine

PLANUL NEÎNDEPLINIT

ridică la 38 000 lone(l), nu s-au a- 
deverit...

Ieri, temperatura maximă a 
fost de plus 19 grade la Pe
troșani și de plus 12 grade la 
Paring. Mțpfajele au fost de 
zero grade la Petroșani șl, 
respectiv, plus 6 grade la Pa
ring.

PENTRU URMĂTOARELE 24 
DE ORE: Vremea se menține 
frumoasă, cu cer variabil. Vînt 
slab din sectorul sudic.

0 Simbătă, ora 19, un grup 
actori din Petroșani, prezintă 
sala teatrului din localitate spec
tacolul cu piesa „Fintina Blandu- 
ziei", operă a poetului și drama
turgului român Vasile Alecsandri.

de 
in

că ușoară a studenților din Cluj. 
0 Formația de muzică ușoară 

.Cvintetul color" a Casei de cul
tură din Petroșani, prezintă sîm- 
bătă, ora 19, un spectacol la Pa
latul cultural din Lupeni. Iși dă 
concursul apreciatul solist de mu
zică ușoară Atanasiu Lambru de 
la televiziunea română.

pă, campionatul diviziei A de fot
bal reintră in arenă. Stadionul din 
localitate găzduiește simbătă, in- 
cepînd cu ora 14,45, meciul dintre 
Jiul Petroșani — Crișul Oradea. 
In deschidere are loc meciul 
pelor de tineret-rezerve ale 
lorași asociații.

echi- 
ace-

LOTO

0 Azi. actorii din Petroșani pre
zintă pe scena clubului din Petrila 
două spectacole cu 
mari din Valahia". 
au loc la ora 17,30 
In rolul lui Basarab 
Sever, artist emerit 
premiului de stat.

„Croitorii cei 
Spectacolele 

și ia ora 20. 
I — Septimiu 
și laureat al

La tragerea Loto 
au fost extrase din 
numere :

86 17 8 60 50 75
Fond de premii :

din 1 noiembrie
urnă următoarele

0 Tot azi, începind cu ora 20, 
la Casa de cultură din Petroșani 
are loc un frumos program de me
lodii intitulat : „Ritmuri studen
țești". Prezintă formația de muzi-

0 Duminică, ora 11, la Casa 
de cultură din Petroșani, are loc 
intilnirea pionierilor din localita
te cu Septimiu Sever, artist emerit 
și laureat al premiului de stat. 
Urmează apoi spectacolul cu pie
sa „Croitorii cei mari din Vala- 
hia". In rolul principal Septimiu 
Sever.

0 Stadionul din Lupeni 
duiește duminică, ora .10, meciul 
de divizia C dintre reprezentativa 
minerilor din localitate oși Energia 
Turnu Severin.

găz-

După ce procentul de realizare a 
oscilat de-a lungul lunii octombrie 
intre — 7 034 tone (8 octombrie) și 
4- 40 tone (16 octombrie), în ultima 
decadă realizarea planului lunar era 
incertă. A venit însă ultima zi cînd 
forțele au fost mobilizate și... depă
șirea pe cea de-a zecea lună a a- 
cestui an a „săltat" la 790 tone căr
bune. In acest fel, combinatul cumu
lează, de la începutul anului, o „zes
tre" de 31 200 tone cărbune cocsifi- 
cabil și energetic.
A
In frunte — 
minerii din Lonea

Principalii indicatori 
vor fi realizafi

al

pe 
in

SPORTIV
• După o întrerupere de o eta-

0 Duminică, ora 11j< în cadrul 
campionatului județean! de fotbal 
se dispută următoarele partide : 
Preparația Petrila:- Constructorul 
Lupeni; Minerul Vulcan - Mine
rul Aninoasa ; Parîngul Lonea — 
Energia Deva.

In luna de curînd încheiată, plu
suri demne de laudă au înscris în 
agenda întrecerii minerii din Lonea 
(4- 2 135 tone) și Lupeni (4* 2 040 
tone). Exploatările miniere Petrila, 
Aninoasa, Vulcan, Uricanl și Paro- 
șeni au depășit prevederile planului 
lunar cu cantități cuprinse între 43 
șl 351 tone.

Pentru mina Dilja, octombrie a 
constituit iar o lună de insucces : 
minusul a fost de peste 4 100 tone. 
Previziunile, promisiunile privind re
cuperarea din minus, care acum se

Pentru a afla perspectivele combi
natului privind realizarea sarcinilor 
de plan in următoarele două luni, 
am solicitat părerea iov. ing. ILIES
CU GHEORGHE, director tehnic 
C.C.V.J.

— Sint asigurate condiții ca, 
combinat, planul să fie îndeplinit
ambele luni. Există linie de front 
corespunzătoare, sînt asigurate ma
terialele necesare; de asemenea, și 
pregătirea pentru iarnă a unităților 
C.C.V.J. se va încheia pină in 15 
noiembrie. După previziunile condu
cerii combinatului vom încheia anul 
cu un plus de 32 000 tone cărbune 
și cu ceilalți indicatori economici — 
productivitate, preț de cost, plan de 
beneficii 
nului cu 
gată de 
condiții: 
mic, și in număr planificat, vagoane 
necesare încărcării cărbunelui. Fap
tul că în ultimele zile ale lunii oc
tombrie a șchiopătat 
planului este legal, în principal, de

— realizați. încheierea a- 
rezultate favorabile este le- 
îndeplinirea unei singure 
C.F.R.-ul să ne asigure rit-

îndeplinirea

(Continuare In pag. a 3-a)

varășilor: Ion Covaliu-Biăduț, Petru 
Comomescu, Mac Constantincscu, 
Ștefan Constantinescu, Anastasie 
Demian, Ion Frunzelli, Hans Her
man, Vasile Kazar, Max Herman 
Maxy, Ion Musceleanu, Albert Nagy, 
Vasile Gheorghescu-Paleologu, Ju
les Perohim, Milita Pelrașcu, Gheor
ghe Popescu, Ion Sima, Rudolf Sch
weitzer Cumpănă, Jeno Szervatius, 
Horea Teodoru, Ion Vlasiu.

De asemenea, au fost acordate or
dinul „Meritul Cultural", clasa a III-a, 
„Ordinul Muncii", clasa a III-a, ordi
nul „Mcrllul Cultural", clasa a IV-a 
șl a V-a, medalia „Meritul Cultu
ral", clasa I și „Medalia Muncii" 
unui număr de 287 de artiști plas
tici șl lucrători în acest domeniu.

In numele celor decorați au luat 
cuvîntul piciorul Dumitru Ghiata, 
sculptorul Ion Irimescu, pictorul 
Corneliu Baba, graficianul Vasile 
Kazar, sculptorul Romulus Ladea, 
graficianul Oclav Grlgorescu, picto
rul Friederich Bomches, sculptori ta 
Silvia Radu și pictorul Brăduț Cova- 
liu. Mulțumind pentru înaltele dis
tincții, vorbitorii au arătat că in a- 
ceasta văd o nouă dovadă a grijii 
șl sprijinului de care se bucură 
creatorii In tara noastră, a înaltei 
aprecieri acordate muncii lor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, a- 
dresîndu-so celor decorați a spus: 

în numele Comitetului 
partidului, al Consiliului 
al guvernului doresc să 
cele mai calde felicitări
acestei festivități, în cadrul căreia 
vi s-au decernat înalte distincții de 
stat ale Republicii Socialiste Româ
nia.

Conferirea unui număr marc de 
ordine și medalii oamenilor de crea
ție din domeniul artelor plastice o- 
glindește prețuirea de- care se bu
cură în tara noastră activitatea ar
tiștilor plastici, contribuția lor la 
dezvoltarea culturii românești, la e- 
ducarea poporului în spiritul ideilor 
nobile ale prieteniei, frăției și pa
triotismului socialist, ale internațio
nalismului.

Considerăm acordarea acestor dis
tincții ca o expresie a încrederii 
partidului și guvernului, a întregu
lui popor în lucrătorii din domeniul 
artelor plastice; ne exprimăm con
vingerea că șl în viitor veți servi, 
prin arta dumneavoastră, poporul, 
patria, cultura noastră nouă.

Vă doresc noi succese 
tea viitoare.

Cuvintele președintelui 
de Stat au fost călduros

în încheiere, tovarășii 
Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer și 
ceilalți conducători de partid și de 
stat s-au întrelinut cordial cu cei 
decorați.

Central al 
de 
vă
cu prilejul

Stat $i 
adresez

în activita-

Consiliului 
aplaudate.

Nicolae

(Agerpres)
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Anuarul Institutului
de mine

din Petroșani

A
zare Anuarul Institutului de 
mine, redactat de lectorii u- 
niversitari N. Todericiu și A. 
Suciu. Anuarul cuprinde un 
istoric al institutului de mi-

fost tipârit și pus in vin-

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I tj

ne, tabele cu al.alvenții ins
titutului de la înfiinfare și pî- 
nă in prezent, o prezentare 
a catedrelor, laboratoarelor 
și bibliotecii etc.

Frumos ilustrat, - Anuarul, 
este un tablou fidel al trans
formării Petroșaniului în cen
tru universitar.

Excursie

la Alba lulia

Duminică, 120 de elevi ai 
Școlii generale din Hațeg vor 
lua parte la o excursie foarte 
instructivă. Ei vor vizita, 
soliți de profesori de 
municipiul Alba lulia, 
se fac intense pregătiri 
derea sărbătoririi a 50
de la realizarea marelui act 
istoric de la 1 decembrie 1918 
— unirea Transilvaniei cu Ro
mânia.

în drum spre Alba lulia, 
elevii vor vizita localitățile 
Simcria, Orăștie și Sebeș.

în- 
istorie, 

unde 
în ve
de ani

N. SBUCHEA

Ședință a cenaclului 

literar „Meșterul Manole u

Duminică dimineața, ora 10, 
Ia redacția ziarului .Steagul 
roșu" va avea loc o nouă șe
dință de lucru a membrilor 
cenaclului literar .Meșterul 
Manole".

Vor cili, cu această ocazie. 
Ion Borșoș (versuri) și Mo
ria Tomuș (proză).

i

I
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STEAGUL ROȘU

CULTURAARTA A

Activitatea 
cultural-artistică 

de masă — 
sub coordonarea 

consiliului municipal
(Urmare din pag. 1)

*e central, cind or putea sâ pri
mească din partea acestuia doar 
îndrumările, indicațiile de s* «ctâ 
specialitate ?

In ce privește activitatea de pu
nere superioară in valoare a unor 
monumente de cultură, susținem, 
de asemenea, că administrației lo
cale (consiliului popular munici
pal) ii revine de drept misiunea de 
o indica organului de cultură sub
ordonat in ce direcție să-și îndrep
te în special și oportun atenția, 
organului central de specialitate 
rumFntndu-i doar sarcina de a în
druma metodologia muncii în a- 
ceostă direcție.

Ne exprimăm convingerea că, 
după adoptarea de către Marea 
Adunare Națională a proiectului 
de lege, ari în dezbatere publică, 
în fota consiliilor populare (și-n 
fața consiliului popular municipal, 
bineînțeles) vor sta o serie de atri
buții și competențe în plus, care 
vor oermite, neîndoios, o mai pu
ternică ancorare, o mai intensă 
angrenare a acestor organe ale 
puterii de stat la îndeplinirea sar
cinilor de mare răspundere ce le 
revin in înfăptuirea politicii parti
dului nostru de prosperitate a Ro
mâniei socialiste.

Concert de muzică ușoară
Duminică 3 noiembrie, ora 18, la 

Casa de cultură a sindicatelor din 
Petroșani, orchestra «Cvintetul Co
tor' va prezenta un concert de mu
zică ușoară. In afara soliștilor vo
cali proprii, formația petroșăneanâ

Turnai de la Crivadia a lost restaurat
Nu de mult au fost terminate lu

ci ările de restaurare ale Turnului 
de la Crivadia — important monu
ment istoric de arhitectură-veche, 
situat pe dealul care se înalță lin
gă viaductul cp leagă Valea Jiului 
de Tara Hațegului.

Turnul de la Crivadia, de formă 
rotundă, ru zidăria din piatră brută 
de calcar, scoasă chiar din stînca 
pe care se află, a servit, în decursul 
timpului ca mijloc de pază și de 
observare.

Despre originea lui nu se cunosc 
încă prea multe lucruri. Unii cerce
tători l-au socotit de origine foarte 
veche, dacică sau romană, fiind ri
dicat aici pentru a supraveghea Va
lea și de a da de știre la apariția 
unor armate dușmane. Alții consi
deră că e o construcție mai recentă, 
din perioada feudală timpurie șl că 
în afară de pază mai avea șl rolul

EDITURA ENCICLOPEDICA 
ÎN PRAGUL DEBUTULUI

♦

GINDUL
Cu urechile nopții ascult 
pașii minunilor dragostei. 
Nu cred în ele. Le adulmec, 
le pîndcsc, le simt slrecu- 
rîndu-se, apropiindu-se. Nu 
pol însă suporta să Ic- văd 
furișlndu-se comod po lingă 
umbra mea. Și mă dezlăntul. 
Sfîșii orice inimi, candide, 
fragile, mohorîle sau pus
tiile, după ce lo-nm stors în 
prealabil ultimul strlqăl. Al 
neputinței.

Așa am făcut de cînd mă 
știu, așa știu de cînd am 
fost făcută I

Și-acum, prlveșle-mă, urlu

Recent a fost înființată Editura en
ciclopedică română. Redactor inopor
tun, în aceste clipe febrile ale orga
nizării și pregătirii pentru ..lansare" 
a primelor enciclopedii, am solicitat 
un scurt interviu profesorului Di- 
mitrie Macrea, membru corespon
dent al Academici, directorul noii 
edituri.

— Am dori sd ne spuneți ca
re este după părerea dv. ros
tul editurii pe care o condu
ceți. și care este legătura din
tre ea și activitatea de edi
tare a enciclopediilor de plnă 
acum In tara noastră.

— Enciclopediile noastre mai vechi 
erau rezultatul acțiunilor eroice ale 
unor oameni de cultură, nil lucrări 
elaborate de anumite colective știin
țifice in accepția de azi. Pregătite 
în acest mod. au apărut la Sibiu în
tre 1898—1904 Enciclopedia Astra, 
care și-a dovedit utilitatea pÎDă du
pă primul război mondial, cînd a 
fost completată și reactualizată prin 
lucrarea a doi oameni, enciclopedia 
Candrea-Adamescu.

In ultimii ani. un salt calitativ 
a fost înregistrat prin elaborarea 
Dicționarului enciclopedic român, ca
re cu toate insuficiențele de redac
tare, incluzînd munca mai multor co
lective de specialitate, a reușit să 
cuprindă probleme și domenii vaste.

Noua editură devenise necesară 
pentru a se concentra activitatea de

(ai căror componenți vl-i prezentăm, 
în Imagine) va acompania șl ieclla- 
lul cunoscutului interpret bucureș- 
lean, colaborator al Radioteleviziu- 
nii, Atanasie Lambr.u.

de vamă, fiind aproape de Merișor, 
pe vechiul drum care trecea prin 
păsurile Dealul Babei și Vilcan.

Săpăturile arheologice efectuate 
în timpul lucrărilor de restaurare- au 
scos la iveală o serie de dovezi, pe 
baza cărora se poate trage conclu
zia că acest turn a avut la origine o 
fortificație de pe vremea Daciei ro
mane. Existenta lui fntr-o zonă bo
gată in construcții vechi, de pe vre
mea dacilor și romanilor, ne face să 
credem că ar aparține acelei pe
rioade. Este prea izbitoare asemăna
rea procedeului de construcție, a 
materialelor folosite la acest turn, 
cu aceleași elemente întîlnite la ce
lelalte cetăți daco-romane, poduri și 
alte construcții întîlnite în partea 
sud-estică a Țării Hațegului.

Situarea lui în aceeași direcție cu 
cetatea Băniței (Peștera Bolii) șl nu 

editare a enciclopediilor. Pe de altă 
parte, era necesară pentru a se co
recta treptat prin ca, un stil de mun
că puțin eficace. Astfel, editura nu 
se va ocupa mult timp de însăși 
redactarea volumelor ce le va scoa
te, cum s-a procedat în cazul dic
ționarului enciclopedic român. Noi 
vom incheia contracte cu grupele 
de specialist din cadrul Academici 
sau universităților, pentru predarea 
unor lucrări editurii, ea avînd doar 
datoria să pregătească condițiile de 
apariție cele mal bune. Deocamdată, 
fiindcă la Editura enciclopedică ro
mână sînl concentrați un număr re
lativ mare de specialiști în redac
tarea de enciclopedii, vom elabora 
chiar noi primele dicționare enciclo
pedice, evident și cu colaborări din 
afară.

— Am crea să știm dacă 
noua editură va avea și un 
sector de popularizare ? De a- 
semenea, care vor li condițiile 
tehnice de apariție a marilor 
lucrări enciclopedice pe care 
bănuim că le pregăli/i și pe 
care le așteptăm cu nerăb
dare ?

— Editura enciclopedică română a 
preluat de la Editura Științifică o 
serie de colecții de popularizare 
cum sînt „Enciclopedia de buzunar", 
„Cunoștințe folositoare", „Orizon
turi" etc., cărora le vom îmbunătăți 
formalul șl îmbogăți conținutul. Și 
fiindcă veni vorba despre tipar, e- 
dltura noastră va primi in curînd 
o mașină specială pentru tipărirea 
lucrărilor enciclopedice, lucrări care 
necesită procedee complicate de ti
părire și ilustrare și tiraje mărite. 
In genere, mașinile obișnuite nu pot 
imprima decît circa 20—30 000 de e- 
xemplare, pe cînd marile dicționare

Note de lector

„Metamorfozele poeziei" 
de Nicolae Manotescu

După doi ani de la apariția „Lec
turilor infidele", carte elogiată de 
puțini și contestată de multi critici, 
Nicolae Manolescu, cronicarul lite
rar al „Contemporanului', dă o nouă 
carte, tot eseistică, de data aceasta 
numai despre poezie. Tn „avertis
ment', criticul are grija să atragă 
atenția cititorului că Metamorfozele 
poeziei „constituie un fel de intro
duce! e in poezia modernă româneas
că", prin metamorfoză autorul înțe- 
Iegînd șl latura expresivă, formală 
pe care a avut-o poezia românească 

într-o zonă mai sudică, pe drumul 
Dealul Babei — Vulcan, ne deter
mină să a edem că Turnul de la 
Crivadia este legat direct de fortifi
cațiile de la Peștera Bolii șl că a 
fost ridicat în aceeași perioadă.

Constructorii care au lucrat ia 
conservarea turnului, după proiectul 
arhitectului Lengyel Ladislau de la 
DSAPC-Deva, au reușit să-1 rodea 
înfățișarea de altădată, respectlnd, 
îd același timp, și anumite criterii 
impuse de necesitățile turistice.

Restaurarea acestui important o- 
biecliv istoric prilejuiește, vizitato
rilor din Valea Jiului și din cadrul 
județului, contemplarea unor vesti
gii care îndeamnă la reflecție. Este 
îndemnul pe care-1 adresăm tuturor 
cetățenilor care trec prin viaductul 
de la Crivadia.

Cornel HOGMAN 

necesită tiraje de sute de mil de e- 
xemplare.

— V-am ruga să creionați 
cile ceva din planul editorial 
al Editurii enciclopedice româ
ne pentru anii viitori.

— Voi enumera titlurile fundamen
tale ce vor marca activitatea noas
tră din următorii ani. Cea mai a- 
propiată apariție va fl aceea a unui 
„Mic dicționar enciclopedic român" 
— similar „Micului Larousse" — ca
re în partea de limbă va fi mult 
mal bogat decît dicționarele ante
rioare. Cit privește partea a doua, 
va fi o sinteză mult dezvoltată a 
sumarului numerelor proprii din cele 
patru volume ale dicționarului enci
clopedic. Volumul, care va avea 
1 800—1 900 pagini, urmind să apară 
peste un an, va îi deosebit de bogat 
ilustrat șl tipărit pe o hîrlie spe
cială.

O altă apariție importantă va fi 
a doua ediție adăugită a „Dicționa
rului enciclopedic român", de astă 
dală in șase volume.

„Enciclopedia României" în mai 
multe volume, planificată să apară 
pînă în 1976, va prezenta țara noas
tră de lâ origini pină azi, sub toate 
aspectele activității sociale, politice, 
economice, culturale, cuprinzlnd mo
nografii de personalități, date isto
rice șl geografice ele.

Dar lucrarea cea mai amplă pe 
care o întrezărim este „Marea enci
clopedie română" In 12 volume, iar 
acțiunea cea mal întinsă ca supra
față o va constitui editarea enciclo
pediilor speciale pe domenii r lite
ratură, artă, medicină, agricultură, 
etc., precum șl a enciclopediilor „pe 
vîrste"

Theodor MATEESCU, 
redactor la Agerpres

în ultimele șase decenii, dar mai a- 
les o altă caracteristică, mal Impor
tantă, privind creatorii. Sînt poeți — 
ne spune N. Manolescu — care-șl 
cunosc opera, o premerg și dispun 
de ea (Ion Barbu este ilustrativ în 
acest sens), și poeți pe caro opera 
ii depășește îi antrenează misterios 
și inexplicabil, poezia devenind pen
tru ei experiență existențială (poe
zia lui Lucian Blaga).

„ Metamorfozele poeziei" strîngo 
în cea mai mare parte, cursurile — 
eseu despre poezie, ținute în anul 
universitar trecut. Urmărind „nu toa-
tă poezia, ci numai acea parte a el 
capabilă să-i ilustreze destinul esen
țial", Nicolae Manolescu schițează 
o „istorie* interioară a poeziei, de 
la Al. Macedonski și pînă astăzi, Sc 
găsesc capitole în care comentariul 
critic este de o mare frumusețe (Ar- 
ghezi, Blaga, Radu Stanca etc.), ca
pitole cuprinzând judecăți false (des
pre Macedonski), sau repetări ale 
unor lucruri de mult știute (despre 
Ion Barbu). Deosebirile dintre poezia 
tradiționalistă și cea modernistă, parti
cularitățile lor, ce au păstrat și ce 
au adus nou in poezie, sini tratate pe 
scurt, limpede șl subtil. Nicolae Ma
nolescu are un merit pe care nu i-1 
poate contesta nimeni: vorbește 
despre podi ignorați din consideren
te extraestetice, face lumină în re
giuni poetice obscure. Ideen sa este 
că fiecare poet a contribuit-cu ceva, 
după puterile Iul, și trebuie să-și o- 
cupe locul în literatură cu onesti
tate.

O caile, în care se operează nu
mai cu criterii estetice, abandonînd 
factorii cultural, social, etic care 
determină prea puțin poezia, va fi 
judecată și apreciată la justa ei va
loare.

T. S.

Cele peste 35 de lucrări 
plastice —■ creații ale mem
brilor cercului de specialitate 
de la clubul din Lupeni — 
expuse, de cilcva zile, in ho
lul Casei de cultură a sindi
catelor din Petroșani, solicită 
din plin privitorul să desco
pere clteva universuri destul 
de complexe șl de bogate In 
clemente sugestive.

Ceea ce ne-a surprins, deo
sebit de plăcut. In recenta ex
poziție, a fost maniera destul “ 
de reușită în care a fost îm
binată, în marca parte a lu- ț 

, crărilor, evocarea realistă a 4 
i mediului înconjurător cu still- *
I zarea lucidă.' nocăulală. nelor-
| fală, firească. 4
* Pornind de ta oglindirea f 
f nemijlocită, neobișnuit de con- f
II cretă a dalelor unei realități

percepute — după cile se
poale constata — llresc, lu
crări ca Anotimpuri, In aba
taj (Ocroglicl fon, elev), La
nedeie, Ea cuptor (Vass An
drei), La sal (Kocsik Eugen), 
Rodul muncii, Buchet (Piss 
Minerva), Recoltă (linogravură 
de Popovicl Valeria) etc., se 
bazează pe distinse interpre
tări Imaginative, în parte pe 
transfigurări ale celor văzute

Carnet plastic

1

♦
♦

i

și auzite probabil intens. Cre
dem că artiștii plastici ama
tori din Lupeni, după o pe
rioadă de experimente și de 
rezultate (multe meritorii), au 
înfeles că pentru a crea ceva 
vlahii (ca să nu spunem chiar 
trainic), li se cere să aleagă 
și să modifice elemente dis
persate din natură, simple 
dar frumoase, care, combina
te, să pună In evidentă sen
suri ce se vor majore.

Că multe din lucrări ne iz
besc cu idei mărefe, nu întru- 
totul însă realizate artistic, 
potrivit văditei Intenții, c alt
ceva...

Ne-am dat seama de cele 
spuse mai sus citind și titlu
rile multor lucrări, metaforice, 
dar neabsconse.

Am apreciat, de asemenea, 
portretistica (deși minor repre
zentată), cu multe accente de 
autentica expresivitate psiho
logica (Muncitoare, Lăptarul 
și Autoportret de Rudolf Ia- 
novetz; Acasă de Kocsik Eu
gen ; Portret de miner de E- 
mil Csatai). Clteva din portre
tele expuse se impun priviri
lor mai ales prin reușita ar
monie între noblețe și qingă- 
șie.

Cum e și firesc, s-ar mai 
putea enumera și alte reușite, 
ca și unele neîmpliniri, nereu
șite. Legat de acest din urmă 
aspect — al neimplinirilor — 
am putea aduce In discuție o 
deficientă mai veche, care a 
persistat și la această expozi
ție. Este vorba de faptul că 
selecția lucrărilor s-a dovedit 
oarecum încă defectuoasă. 
permi(indu-se pătrunderea în 
expoziție și a unor lucrări ca
re lasă impresia că sini încă 
nelinisale, nereușite.

Oricum, expoziția artiștilor 
amatori lupeneni rezumă cl
teva valoroase realizări, ves
tește o adîncire a expresivită
ții și — sperăm — o folosire 
a mijloacelor artistice mai e- 
levală, creația acesloro pu
țind fi socotită. în curînd. 
semnificativă pentru lumea și 
vremea in care trăiesc.

V. T.
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Pentru ca fereastra

OpiniiIn activitatea for
mațiilor artistice 
de amatori de la 
cluburile sindica
telor și de Ja căminele culturale e- 
xislă, după cum bine se știe, o con
tinuă fluctuație de cadre, determi
nată de motive foarte diverse, a că
ror enumerare aici este inutilă. Fluc
tuația aceasta este inevitabilă. Pen
tru a preîntâmpina dezavantajele 
destul de mari care se creează prin 
apariția atîtor indisponibilități tn 
formații, dar, mai ales, pentru per
manenta întărire a acestora, comi
tetele sindicatelor și conducerile a- 
cestor lăcașe de cultură cunosc (de 
multe ori șl folosesc) o serie de 
metode (mai complexe sau mai sim
ple) eficiente.

Se obișnuia cîndva ca instructorii 
artistici să meargă In rîndul tineri
lor, Ia locul de muncă, să-i consulte 
asupra preferințelor și aptitudinilor 
lor artistice. Era o muncă, care ce
rea tact și multă iscusință. S-a re
nunțat la acest procedeu, întrucît se 
făceau și greșeli impunîndu-se drept 
„sarcini" participarea unor tineri în 
formațiile artistice de amatori de la 
cluburi(l)

Se încearcă, în ultimul timp, cu 
unele rezultate destul de bune, afi
șarea anuală, în perioada verii pî- 
nă-n septembrie, a cercurilor și for- 
matiilor care vor ființa la club, că
min cultural sau casă de cultură, 
începînd din toamna respectivă. Se 
solicită, în aceste anunțuri, ca cel 
atrași de aceste activități să se în
scrie, că voi avea ce învăla. Se gă
sesc, intr-adevăr, destui amatori, 
dar nu sînt puțini nici cei care în
torc spatele afișului, continuîndu-și 
drumul fără a simți, vreun moment, 
atracția spre ceea ce i se oferă.

Rezultatele acestui procedeu ca și 
a atîtor altele — sînt cele cunos
cute. Adică, încă nu s-a găsit pro
cedeul cu efect mobilizator maxim 
asupra oamenilor. Care va fi fiind 
aceasta nu știm încă.

Să-ncercăm cît mai multe și vom 
vedea...

Pornind de la cele de mai sus, 
am dori în aceste rîndurl să punem 
în discuție o problemă care, după 
cîte se pare, este pur și simplu lă
sată pe al nu știu cîtelea plan sau 
chiar uitată.

Este vorba de educația estetică a 
artiștilor amatori. Este vorba do 
pregătirea muzicală, coregrafică — 
artistică în general a acestor pasio
nați ai frumosului. Și-am vrea să în
trebăm, în această direcție, condu
cerile lăcașelor noastre de cultura 
și educație de masă : Li s-a făcut a- 
cestor artiști amatori o cît de cită 
pregătire artistică, s-a „umblat" la 
sentimentele oamenilor, la sensibili
tate pentru a se vedea dacă în ini
mile lor există loc suficient și pen
tru această a doua îndeletnicire ?

Este foarte important acest lucru,

HIENEI
destul de lung șl halucinant, 
sfarm zvonurile de cînlăreți, 
dezgrop morții și îngrop viii. 
Și-n chingi nu rn-am slmlll 
nici o clipă strînsă. Nu-? 
pentru mine I Țiparll vieții 
mele sînt prea Iuți, pentru 
mine! Țiparll vieții mele 
sînt prea Iuți, pentru ca ci
neva să-ncerce a le pune 
bolnltă.

...Așa-șl zice hiena, fră- 
mînlîndn-șl trista, din alua
tul visurilor, pîlnea vi loare. 
Dar, uită că e-n cin-'ă Șl 
sfîșie în qînd.

V. TEODORESCU

pentru că cel ce se 
simte cu adevă
rat puternic atras 
de frumosul în

numele căruia-și consacră timpul li
ber, va fi oricind gata să facă to
tul pentru continua sa perfecționare 
în domeniul respectiv, pentru a cu
noaște infinit mai muilo dinlr-<< în
deletnicire care-i face o mare plă
cere, care-1 răscolește. Și, perfedio- 
nîndu-se (dar trebuie să existe cine 
să-i îndrume pașii cu multă price
pere si competență). nu va mai f: în 
stare să se lepede ușor de clubul, 
de colectivul în mijlocul căruia i-a 
fost deschisă „supapa" spre frumos, 
rămasă anoi veșnic ru ușile in lă
turi.

De aceea consider că este cît se 
poate de utilă munca 'JD îndrumare 
a aitistilor amatori însore a urma 
cursurile școlii populare de artă, 
școală care urmărește să dea lăca
șelor de cultură oameni bine pregă
tiți pentru a face fală intr-o forma
ție artistică prestigioasă, sau a co
ordona ca instructori pregătirea al
tor pasionați.

Dară artiștii amatori de la cluburi 
și cămine -culturale ar fi determi
nau, cum spuneam mai sus, să ?e 
simtă ancorați puternic în frumos 
nu vor pregeta — sîntem siguri — in 
a-și îndrepta apoi gîndurile spre 
continuarea pregătirii lor, la școala 
populară de artă.

Și, cine ar avea de cîștigat, In 
ultimă instanță? Bineînțeles lă^așe- 
le de cultură. Ele sînt beneficiarii 
școlii populare de artă. Ele vor be
neficia, în continuare, de oameni 
care să știe mai mult decit că, cu
tare cinlec este din repertoriul lut 
Dan Spătaru, din cel al formației 
Sincron sau Rolling Stones! Clu
burile și căminele culturale vor a- 
vea, apoi, artiști amatori sau in
structori care să cunoască legile ar
moniei, ale contrapunctului, să «lie 
regulile unei bune interpretări muzi
cale sau ale unei recitări, să posede 
noțiuni de istoria muzicii și a dan
sului, să cunoască și cine semnează 
muzică sau versurile unui cîntec, nu 
doar titlul sec 1

Iată de ce considerăm că s-a făcut 
foarte puțin în direcția pregătirii de 
specialitate a artiștilor amatori, pen
tru ca aceștia să simtă că nu se mai 
pot despărți de viața artistică. De 
aceea acum cedează ușor, lăsînd 
descompletate formațiile, la primul 
mic insucces, la prima inofensivă 
observație!

înspre acest aspect al muncii cu 
artiștii amatori aș încerca să ipco- 
mand îndreptarea atenției conduce
rilor lăcașelor de cultură, a instruc
torilor șî a comitetelor sindicatelor.

Să încercăm pentru că reușita se 
întrezărește.

Gheorghe POPA
’directorul Școlii populare de artă

Petroșani

Cu doi ani în urmă, ÎDtr-o seară 
’de octombrie, într-una din încăpe
rile clubului din Lupeni lumina nu 
s-a stins pînă noaptea tirziu. In 
noaptea aceea un artist plastic, un 
Inginer chimist, un medic, un deco
rator, un strungar și doi mecanici 
băteau cu sfială la poarta celei de 
a șaptea arte. După luni de tatonări, 
irămintări și discuții pe tema crea
ției cinematografice de amatori a 
fost luată o holuri:e. Au fost așter
nute șapte semnături pe un act de 
Eașlere ce avea să ateste existenta 
unui nou izvor în domeniul frumo
sului, cinerlubul AMAFILM din Lu
peni.

Au urmat primele încercări, pri
mele insuccese și serile in care se 
căuta un drum spre tainele Imagi
nii în mișcare se întindeau tirziu 
în noapte. După luni de adevărat 
pionierat, cu o dolație tehnică mai 
mult decît sumară, simțind mereu 
nevoia unei îndrumări calificate, pe 
un ecran alb improvizat au apă- : 
primele imagini realizate de un mă
nunchi de entuziaști, hotăriți pînă 

peste poate să realizeze ceva pe 
cadrele filmului de opt milimetri. 
Și au realizat. Primul lor film de 
zece minute: „Exercițiul". Un basm 
patetic despre gratia inocentă a mi
cilor balerine din cadrul cercului de 
balet al clubului. După o clipă de 
răgaz au pornit din nou la treabă.

LA AMAFILM LUPENI GERMINEAZĂ CEA DE A ȘAPTEA ARTĂ
Alte teme, alți metri de peliculă 
„trasă" din care cine știe cîți metri 
la coș, cili la cutia cu inscripția 
„bun dc proiecție".

In perioada ce a urmat pioniera
tului prin grija organelor sindicale, 
studioul si laboratorul cineclubului 
au fost dotate cu cele necesare. De 
atunci ochii ageri ai cineamalorilor 
din Lupeni căuta neîncetat noul, ine
ditul, în realitatea cotidiană. Odată 

cu lumina soarelui, căldura și dra
gostea cu care plămădesc frumosul 
au lăsat urme de neșters pe banda 
de celuloid perforată. Implantarea 
sensurilor căutărilor într-un teren 
capabil să germineze nu numai artă 
autentică ci și o apropiere prin 
gîndire a tot ceea ce este nobil șl 

înălțător în procesul muncii de mi
ner, a imprimat activității cineama- 
torilor din Lupeni o anume persona
litate. Abordarea cu ingeniozitate și 
subtilitate a temelor ce compun poe
zia muncii, a deschis drum trainic 
spre dialogul dintre creatori și pu
blicul din localitate.

Azi, fecundul colectiv numără 23 
de membri. Activitatea lor în do
meniul creației cinematografice a 

depășit de mult teea ce s-ar putea 
numi folosirea, într-un fel, a timpu
lui liber. Asistînd la proiecțiile des
tinate publicului larg, dialogind di
secțiile căutărilor lor actuale, ama
torul de artă cinematogiafică sesi
zează lesne o trăsătură comună tu
turor membrilor cineclubului. Dra

gostea pentru acest limbaj din do
meniul creației. Pentru ei această 
activitate a devenii un complement 
la cea de toate zilele. A devenit 
parte integrantă din viata lor coti
diană.

La ora cind apar aceste rlnduri, 
inginerul Ardelean Augustin, undu
iește rolurile cu filme într-una din 
sălile unde are loc între 1 și 10 no
iembrie o întîlnire cu delegații ci- 

necluburilor din (ara. A plecat la 
București cu opt scurt-melraje din 
care trei sînl realizate în alb-ne- 
gru și cinci în culori. Filmele rea
lizate do cineamatorii din Lupeni 
voi participa la toate genurile pro
puse de organizatorii acestei întil- 
niri. In cadrul genului „protecția 

muncii" va ti prezentată lucrarea 
„Manile". Ud alt film „Inovația" 
realizat la mina din localitate va fi 
rulat in ziua destinată filmelor teh
nice. La capitolul „Filme turistice", 
cele două producții colorate, „Ex
cursii" și „Primăvara în munți", vor 
mărturisi dragostea rineamatorilor 
din Lupeni pentru meleagurile din
tre Paring și Retezat. Realizat la 
nemuritoarele vestigii ale culturii 

noastre, mănăstirile din nordul Mol
dovei, documentarul „Din timpuri" 
atestă cu prisosință maturitatea ar
tistică a realizatorilor. Filmul „Ste
luțe meritate" va fi rulat în cadrul 
filmelor reportaje și jurnale. Alte 
două producții „Muguri" și „Carna
val la noi^ fac parte din categoriile 

filmelor pentru copii si tineret șr. in 
stîrsit, o poveste plină de patetism 
dar nu lipsit de corn luzii „Urmele 
lui lălicu" va prezenta strădaniile 
cineaștilor ajnalori «''n lupeni pe 
cadrul genului artistic.

Această intilniro, icnită să contu
reze și mai bine rolul activității ci- 
nemalografice de amatori, va crista
liza probabil noi direcții in activi
tatea cineclubului „Amafilm". Cele 

33 de filme în lucru (dintre care 24 
terminate) vor purta în viitor sem
nele mult mai pronunțate ale căută
rilor spre o artă de sinteză, expri
mată într-un stil propriu, personal, 
specific temelor îmbrățișate pînă a- 
cum de membri colectivului.

Este prilejul cel mai nimerit să 
amintim aici că în urma unei cola
borări fructuoase cu Casa pionieru
lui din localitate, zilele trecute a 
luat ființă aici, primul cinecluh al 
elevilor din Valea Jiului sub în
drumarea unui membru a cineclnbu- 
lui Amafilm. Rezultatele obținute iu 
perioada scurtă de la înființare în
dreptățesc întrebarea • Pe cind cine- 
cluburi la liceele din Valea Jiului 
și, in special, in cadrul Liceului in
dustrial din Petroșani ? Po cînd a 
șaptea artă, arta viitorului, in care 
se îmbină armonios cuceririle teh
nicii moderne cu dragostea neutru 
frumos, va găsi găzduire în activi
tatea artistică do creație desfășurată 
de studenții de la Institutul do 
mine ?

Tlberlu KARPATIAN
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STEAGUL ROȘU

Forța dinamică 
a activității colectivului

Organizația de bază db partid a 
sectorului Roșia, din cadrul Între
prinderii forestiere Petroșani, cuprin
de un număr restrins de membri : 
<loar 17. Spunem ..doar' avînd In 
vedere că în cadrul sectorului mun
cesc în jurul a 200 de salariat!. Și 
totuși, acest mănunchi de comuniști 
5-a dovedit a fi sufletul acțiunilor 
întregului colectiv al sectorului, fac
torii] iui mobilizator. Această consta
tare a ieșit cu pregnantă în eviden- 
!«• cu prilejul recentei adunări de 
dare do seamă șl alegeri.

Atît darea de scamă cît și parli- 
vipantii Îs discuții — tovarășii Ghc- 
rase Nicolac, Bales Constantin, Nl- 
coîaescu Stellan, Popescu Constantin 
- au reliefat că organizația de partid 
Ji-a nh.stai prezența activă, mobili
zatoare la organizarea și desfășura
rea adunărilor salarialilor de la ex
ploatări cu ocazia dezbaterii cifrelor 
de plan pe I960. în stabilizarea e- 
loclivuhii de muncitori, asigurarea

unor condiții optime de muncă șl ca
zare pentru toți salariațiL Rezulta
te superioare au fost obținute în e- 
cest an șl tn ceea ce privește Infor-

Alegeri 
în organizațiile 

de partid

marea salarialilor sectorului asupra 
evenimentelor interne și internațio
nale, în prezentarea unor expuneri 
și conferințe interesante, cu un con
ținut bogat. Sini factori care explică 
succesele colectivului» planul pro
ducției globale și marfă a fost de
pășit. produci ' itatea planificată s-a 
realizat; și sarcina la sortimente 
planificate s-a îndeplinit, cu excep
ția unuia — bușteni derulaj.

Pentru munca politică și educati

Avancronică fotbalistică

Etapa a Xîl-a — se dispută azi
Bobby Charlton și compania joacă 

miercuri la București. Campionii lu
mii vor verifica miercuri gazonul de 
pe ..23 August " și vor avea, poate, 
curiozitatea să-l compare cu acela 
de pe Wembley. Fotbalul nostru, atil 
de anemic prezentat Ia Lisabona, și 
nu numai la Lisabona se confruntă 
miercuri cu fotbalul britanic. Care 
dintre jucătorii noștri vor avea cin
stea de a opune rezistenta campio
nilor lumii, rămîne de văzut. Cert 
este că pentru a li se acorda fotba
liștilor noștri mai mult timp de odih
nă pînă la întilnirea cu elevii lui 
sir Alf Ramsey, etapa a Xil-a a fost

Reintorși .plouați" (cu trei goluri) 
de la Izmir, și obosiți, argeșenii au 
cerut amînarea pentru duminică a 
meciului cu U.T.A. Neprimind apro
barea din partea Federației de spe
cialitate. vor juca și ei azi. Și nu 
au meci ușor. Lidera clasamentului, 
U.T.A.. va face totul pentru măcar 
un punct. Si. personal, cred că-1 poate 
obține.

Un derbi moldovenesc se dispută 
azi la Bacău. Dinamo primește re
plica Politehnicii Iași. Oaspeții nu 
vor duce spre Copou decit regretul 
că n-au luat măcar un punct. Bă- 
ăuanii. acasă la ei...

vii desfășurată fn rîndul mecanici
lor. fnnlcnlarlștilor, tractoriștilor șl 
coihănitorilor do la cele șase guri de 
exploatare din cuprinsul sectorului, 
exemplul personal ce l-au oferit, a- 
tiludinea înaintată dovedită față do 
muncă, adunarea generală a eviden
țiat pe comuniștii Nicolaescu Stelian, 
șef de parchet, Popescu Constantin, 
mecanic, Baloa Constantin, funicula- 
risl. Ivașcu Dumitru, mecanic ferăs
trău.

Cei care au luat cuvîntul s-au 
oprit și la unele neajunsuri care 
s-au manifestat tn domeniul activi
tății economice — lipsa unor piese 
de schimb, ceea ce a avut drept 
urmare stagnări în funcționarea unor 
funiculare și ferăstraie, aplicarea u- 
nui proces tehnologic necorcspunză- 
tor în parchetul Maica, abateri de 
la normele de tehnica securității 
muncii.

Un important aspect al muncii de 
partid — întărirea rândurilor organi
zației prin primirea de noi membri 
— a fȘcOI. de asemenea, obiectul 
unor critici. Aceasta pentru că bi
roul organizației de bază n-a dus 
o muncă sistematică în acest dome
niu. timp de un an fiind primiți doar 
doi membri noi.

Punctul doi al ordinii de zi a mar
cat întărirea organizației de bază 
de la sectorul Roșia prin unificarea 
ei cu organizația do bază de la de
pozite. Acest fapt, hotărârea expri
mată de către membrii organizației 
de bază noi create de a ridica ni
velul activității politice pe trepte su
perioare, constituie premisa creșterii 
eficientei practice a întregii munci 
de partid la gurile do exploatare ale 
sectorului forestier Roșia.

F. CRISTIAN

La unele școli din Lupeni, reparațiile 
capitale au fost făcute de mîntuială 

CINE SUPORTĂ PAGUBELE ?

CRIȘUL VINE REPEDE, SCORUL VA FI ALB SAU NEGRU ?...

desen de Grațion Morar

comutată cu o zi în fală, adică azi.
Așadar, azi avem etapă plină în 

divizia A de fotbal. Azi, de la ora 
13 — cuplaj interbucureștean pe 
„Republicii . In deschidere, partida 
Rapid — Steaua. Noile piese din gar
nitura Rapidului se pare că-și con
tinuă îmbucurător rodajul, dînd coe< 
ziune și vigoare unui organism multă 
vreme anemiat. La rindu-i, Sleaua. 
deși nu mai ..lucește ca-D trecut", a- 
vind urcușuri și coborișuri bruște, 
va fi. cred. în măsură să reducă vi
teza Rapidului, chiar dacă la cirma 
acestuia se află ..mecanici" noi. Văd 
un meci egal. Meciul vedetă al cu
plajului de pe,23 August*, în < are 
Progresul primește replica interna
ționalilor do la Dinamo, va oferi, 
sper un spectacol fotbalistic agrea
bil din care echipa lui Bazil Ma
rian nu poate ieși decit învingătoare.

Din 22 septembrie, universitarii 
clujeni n-au mai cunoscut victoria; 
în schimb au Irerul in ..carnetele 
de si 'dent" patru înkîngorj conse
cutive. Azi, cred că în orașul de pe 
Someș va îi soar . B. ieîii lui Tenșcă 
nu pol pierde și acest examen, cu 
Pani). De la plecarea lui Cosmoc 
de la Cluj, a trecut multă apă pe 
Some*;, vechile teste ale studenților 
au fost înlocuite. Apoi si Farul nu-i 
decit o... echipă. Merg cu 1.

Vagonul Arad, care de două luni 
de zile (de la 1 septembrie) n-a a- 
cumulat decit un punct (4—4 acasă 
cu U" Craiova), joacă azi la Arad 
cu Petrolul. Meciul mi se pare difi
cil pentru localnici și. cu destule re
zerve. le prevăd victoria.

învinsa Jiului din etapa a X-a. 
A.S.A. Tg. Mureș, are ca parteneră 
de întrecere pe învinsa Rapidului 
din etapa trecută. „U" Craiova. Cred 
că după o înfrîngere urmează .. a 
doua. Adică pronostic 1.

Jiul joacă azi de la ora 14,45 in 
lata propriilor suporteri. Parteneră 
de întrecere • Crișul. Ce va fi la 
confluenta Jiului cu Crișul vă invi
tăm să veni ti să vedeți. Personal, 
cred că gazdele vor ridica un baraj 
de netrecut in calea ..apelor re
pezi" ale Crișului. Spun aceasta 
gîndindu-mă la tinerețea și vigoarea 
adversarilor noștri de miine care ‘sîr.t 
capabil: să dezechilibrez^ și cea mai 
bună apărare. Jucînd ca’m în apă
rare. păstrînd to! timpul legătura în
tre compe-limente. împingînd mereu 
atacul 'nainle. este imposibil ca bă
ieții maestrului Ozon să nu dea go
luri și să nu obțină, spre mulțumi
rea generală, victoria. Cred într-un 
meci frumos, disputai in limitele 
sportivității, cred în victoria Jiului.

D. GHEONFA

Siguranță în 

funcționare, 
volum redus 

de 
întreținere

Ea cea de-a treia linie tehnologică 
a preparației Coroești se află în 
curs de montare un ciur de rezo
nantă. Acesta va înlocui două ciu
ruri de clasare care necesitau un 
volum ridicat de întreținere și con
sum mare de piese de schimb.

Noul ciur, de montarea căruia se 
ocupă maistrul principal Rus Petru, 
echipele de lăcătuși conduse de 
Meizenbach Mihai, Ștef Aurel, va 
intra în funcțiune la jumătatea lu
nii decembrie. Această instalație 
prezintă o siguranță de funcționare 
mărită, consumuri de energie electri
că și piese de schimb mai scăzute, 
un volum de întreținere mai redus.

Tn cursul anului viitor se vor 
monta ciururi de siguranță, de a- 
ceeași construcție, și la celelalte 
două linii tehnologice.

!NOTA șpâlafl actele
Școala de muzică și ane planlice 

/Petroșani a început noul an școlar 
intr-o clădite care a lost reparaiă 
am in Interior cit șl în exterior, 
oferind condiții prielnice pentru :n- 
vătătură. Șed In de piciută își ces
te '-oră activitatea in vechiul f^cal 
unde in orezent funcționează Școala 
sportivă de elevi. Și sălile acestei 
secții au lost zugrăvite Dar acope
rișul a rămas nerepatat Din această 
cauză apa se infiltrează prj; acope
riș. Iar de aici In tavan șl pereți. 
Pe dușumea se formnn7ă adevărat'

băl(i in zilele in care ploui Din a 
ceaslâ cauză mobilierul -p degra
dează. iar cursurile nu se vot tine.

Muncitorii care au tăcut reparația 
clădirii, au raportat poate conduce.'ti 
l.G.L. terminarea lucră'ii

Tovarăși de la I.G I elevii vd 
roagă să venii) din nou la această 
școală, să spâlali petele.. reparind 
și acoperișul, pentru a op, i degra 
darea localn'ui si o te dn t* sibililn- 
‘-a s<3 pontă invăla

I”g. lozefa NICOARĂ
Petroșani
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Filme pentru cei mici
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In programa de învătămînt 
a grădinițelor de copii sînt 
prevăzute și vizionări de fil
me și dlafilme. In acest sens, 
giădinițele din Petroșani, in 
colaborare cu conducerea ci
nematografului ,7 Noiembrie", 
au inițiat vizionarea, sâmbăta 
sau marțea, a unui ciclu de 
filme de desene animate, in
teresante și atractive. Printre 
filmele prezentate copiilor in 
ultimul timp sînt : „Motanul 
neascultător*, „Pe mvintvl

meu de pisoi", „Brotăcel își 
caută un tată", „Neastimpă- 
rata veveriță" ele. In luna 
septembrie, filmele au fost vi
zionate de către peste 1 200 
preșcolari.

Această inițiativă, a condu
cerilor grădinițelor de copii cu 
orar redus și normal din Pe
troșani și a cinematografului 
,7 Noiembrie", poale fi urma
tă și de celelalte unitătl din 
Valea Jiului.

V. COCHECI

4
4 
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♦
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♦
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Pentru desfășurarea în condition! 
optime a procesului de educare și 
formarc a viitoarelor cadre, anual 

«se alocă însemnate sftnio pentru în
treținerea $1 repararea obiectivelor de 
IhvățflaltnL

Se pune întrebarea: fondurile a- 
locate își ating scopul urmărit, cum 
sînt ele folosite?

Dintr-o verificare efectuată în a- 
cest scop la Consiliul popular pro
vizoriu Lupeni a rezultat că fondu
rile alocate nu sînt justificate real 
de lucrările executate.

Consiliul popular provizoriu Lu- 
peui are finanțare țicschisă, pentru 
reparații capitole la trei șțroli ge
nerale, în valoare totală de 398 700 
lei. Dacă la Școala generală nr. 2 
lucrările au fost terminate, la Școala 
nr. 4. lucrările sînt executate doar 
scriptic. Aceasta, deoarece lucrările 
tehnice nu au fost executate în to
talitate, iar cele realizate nu sînt 
satisfăcătoare din punct de vedere 
calitativ. Deși fondurile alocate erau 
suficiente, s-au cerut 8 700 lei peste 
prevederi, ceea ce constituie abateri 
de la inslr. 16/1962. ducând la dena
turări de fonduri.

Surprinzător este faptul că bene
ficiarul a acceptat plata întregii lu
crări la valoarea totală de1 106165 
lei, cu o depășire față de cheltuielile 
de deviz cu 6165 lei, iar receplio- 
narea a fost făcută cu calificativul 
„bine".

Executantul, l.G.L. Petroșani, prin 
sectorul său din Lupeni, deși cu
noștea că laboratorul de națurale nu 
este parchetai (la data verificării fă
cute cu delegatul Consiliului popu
lar provizoriu Lupeni, tov. mg. Sabo 
Ladislau, parchetul era numai depo
zitat), că instalațiile de apă și elec
trică nu au fost completate, cu robi
netele lipsă. întrerupătoare electri
ce, fasunguri etc., iar tinichigeria 
era neterminală, nu a mai continuat 
lucrările, multumindu-se cu încasa
rea banilor și pentru lucrările ne
executate

Din cele relatate, se desprinde as
pectul că executantul, profitind de 
superficialitatea beneficiarului, a dat 
dovadă de neseriozitate, efectuind 
lucrări de mîntuială.

Trebuie menționat, de asemenea, că 
lucrările Interioare'(zugrăveli și vop
siri în ulei), din cauza nesuprave- 
gherii elevilor de către corpul didac
tic, nu arătau a fi noi, pereții pur
tau urme de resturi de fructe, ușile 
murdărite ele. Ori elevilor le tre
buie imprimat respectul față de mun
că și îngrijirea localului ca pe pro
priul cămin părintesc.

Cred că cele semnalate fcu fost po
sibile și datorită faptului că școala 
nu avea un director, lipsind astfel 
gospodarul interesat în executarea 
unor lucrări de calitate șl păstrarea 
lor pentru o durată mai mare.

La Școala generală nr. 1, cu tot 
interesul tov. director Păunescu Du-
mitru, stadiul lucrărilor este ne
satisfăcător datorită executantului, 
T.J.C.Î-1. Petroșani prin șantierul Lu
peni, cît și beneficiarului, Consiliu
lui popular provizoriu Lupeni.

Cauza pleacă în primul rînd de la 
beneficiar care a acceptat contrac-

Metamorfoza
Pină acum cîteva săplămîmi, la 

Școala generală nr. 2 din Lupeni 
nu era consiliu pedagogic sau șe
dință a comitetului de părinți în ca
re să nu se discute problema ame
najării unei baze sportive. Cadrele 
didactice erau de părere că în 
curtea școlii nu se pot desfășura. în 
condiții normale, orele la discipli
nele sportive, iar părinții reclamau 
Taplul că în timpul acestor ore li
niștea era conturbată in tot cartie
rul. Ce era de făcut? Directorul 
școlii, prof. Aldica Natalia a venit 
cu o idee. In locul terenului v>ran 
de pe dealul din spatele școlii să 
se amenajeze o bază sportivă. Pro
punerea era bună, numai că pentru 
punerea ei în practică erau nece
sare fonduri importante, peste 70 000 
lei — conform devizului întocmii 
la consiliu) popular al orașului. 
Școala nu dispunea insa de această 
sumă. Atunci tovarășa Aldica a a- 
pelat la sprijinul părinților. A ce
rul și ajulorul unor inlrcprinder 
din oraș. Și într-o duminică dimi
neața. pe dealul din spatele școlii 
se adunase mai multă lume Antre 
norul Ciollica Simion de la Asocia
ția sportivă Minerul Lupeni a venit 
cu băieții lui. iar profesoara de e- 
ducatie li/ică Copan Ana. cu peste

umil maidan
300 de elevi de la ciclul II. Așa a 
început „bătălia" pentru curățirea 
terenului de pietre, rădăcini și săpa
rea canalelor de scurgere a apelor 
pluviale. In duminica următoare, a- 
celeași operații s au repetat ampli 
ficale. De astă dală, o mulțime de 
părinți au venit să dea o mină de 
ajutor la amenajarea bazei sportive. 
Pensionarul Luca Vasile. un inimos 
și jumătate, ajuta la pozarea tuburi
lor în pământ lentru canalizare 
Forfota muncii se amplifica cu fie
care oră. iar exuberanta tinerească 
a elevilor creștea cu fiecare metru 
de pămînt „cucerit*'.

Zilele au trecut. Acum, pe dealul 
din spatele școlii nr. 2 Lupeni o 
„răsărit" un teren sportiv, în supra- 
fală de 3 000 mp. de ‘nată frumu
sețea.

Si ceea ce aiiî tăcut i?i» e to
tul. ne mărturisește prol. Ai-iha Na 
talia. In curînd vojh trece la plan
tarea de arbori și arbuști'în partea 
abruptă a terenului pentru consoli
darea acestuia. De asemenea, vom 
amenaja tribune naturale prin săpa 
rea dealului în trepte.

inițiativa este lătidabilî și eo me
rită să fie extinsă și la alte școli 
din municipiul nostru.

Benone PANAJTFSCU

larea lucrării cu T.J.G.H. la un ter
men nocorespunzător — 61 decem
brie 1968 — deși cursurile au în
ceput la 15 septembrie 1968, ceea ce 
a permis executantului să tărăgăne
ze lucrările și să le execute cu în
treruperi fapt ce a dus la degrada
rea unor lucrări executate.

Din cauza revizuirii parțiale și ne
corespunzătoare a acoperișului, la 
corpul de clădiri nr. 3 apele ploi
lor s-au Infiltrai dcleriorînd tava
nul, respectiv, zugrăveala, care tre
buie refăcută.

Lucrările Interioare nu sînt exe
cutate în întregime, mai sînt săli de 
clasă neparchetate, iar parchetul ne
cesar lucrării a fost adus la școa
lă și lăsat neasigurat, fapt ce poate 
duce la înstrăinarea lui.

Din analiza prin sondaj a situa
țiilor de plată definitive, a rezultat 
încadrarea necorespunzătoare a unor 
lucrări executate. Astfel, la articolul 
de deviz, parchelare pardoseli, gre
șit s-a încadrat la indicele Rep. CK.

14, corect trebuia CK 10 în urma că
rui fapt s-a încasat fără bază legală 
suma dc 9 363 lei.

De asemenea, executantul l.G.L, 
sector Lupeni, nu a făcut lucrări de 
organizare șantier In valoare dc 4 857 
lei.

Din cele de mai sus reiese con
cludent că fondurile alocate pentru 
reparațiile capitale privind școlile 
generale menționate mai sus nu au 
fost gospodărite judicios, neallngîn- 
du-se scopul îmbunătățirii procesu
lui de învătămînt și mărirea perioa
dei de funcționare a clădirilor șco
lii. Fală de această situație, se im
pun măsuri corespunzătoare, de re
vizuire a lucrărilor executate și re
facere a celor necorespunzătoare 
prin suportarea cheltuielilor de că
tre cei vinovati, cil și urgentarea 
laminării lucrărilor.

MIHAI AUREL
Inspector B.N. a R.S.R.

Filiala Petroșani

COMBINATUL CARBONIFER
VALEA JIULUI

EXPLOATAREA MINIERĂ DÎLJA 
PETROȘANI 

anunță
CONCURS PENTRU OCUPAREA URMĂTOA

RELOR POSTURI :

maistru

maistru

maistru

maistru

maistru

maistru

miner principal

principal transport

miner

transport

electromecanic

atelier
Concursul va avea loc în ziua de 9 noiembrie a.c. 

la sediul E.M. Dilja. Informații suplimentare se pot ob

ține la serviciul organizarea muncii și salarizări al E.M. 

Dilja, str. Cărbunelui nr. 20 Petroșani.

13,00—16,45 Fotbal : Progresul 
— Dinamo București șl 
Rapid — Sleaua. Trans
misiune do la Stadionul 
23 August.

17.30 Lumea copiilor - maga
zin distractiv pentru copil.

18,00 Stadion — actualitate 
sportivă. Interviu cu me- 
daliațll olimpici Viorica 
Vlscopoleanu, I.ia Mano- 
liti Ionel Drimbă sl an
trenorul Radu Huțan

18.30 Mult e dulce șl Inimoa
să — emisiune de limbă 
română.

19,00 Pentru tinerelul școlar. 
Să ne cunoaștem patria 
— Cetățile Bîrsel sl ale 
Făgărașul’’' FHmpI ,,Pi- 
collo".

19.30 Telejurnalul de seară. 
19,50-Buletinul meteorologic.
19.52 Aclualilal'"* anrinil-

lură.
20,00 Tele-enciclopedia.
21,00 Cinlă orchestra d ■ «••Ira- 

dă a Radioteleviziunii.
21,15 „Ritmuri in Valea ’ /u- 

lni" — reportaj filmat
21.30 Concertul Casei de discuri 

„Electrecord".
22.30 Film serial: „Răzbună

torii".
23,20 Telejurnalul dc noaple.
23.30 închiderea emisiunii.

C.C.V.J. după 10 luni 
de muncă

(Urmare din pag. 1)

neîndeplinirea acestei obligații de 
către C.F.R.

Rezultate 
nesatisfăcătoare 
la investiții

Dacă la producția extrasă sarcina 
a fost realizată, la lucrări de des
chidere situația nu este de natură 
să mulțumească. La indicatorul me
tri liniari săpare 4- betonare. pro
centul de realizare a atins doar 99.3 
la sută.

Patru sectoare de investiții au în
cheiat luna cu depășiri apreciabile: 
+ 45 ml - sectorul V Lonea. 4- 12 
ml — sectorul VIII Vulcan, 115 ml 
— sectorul V Dilja și + 24 nil sec
torul 11 Paroșeni. Aceste realizări au 
fost însă diminuate de alte cinci ■ o- 
lective, în primul rînd de sectorul 
XI al minei Lupeni care a realizat 
doar 58 la sută din plan ! Nesatisfă
cător au încheiat luna și sect'ii- !e 
de investiții de la Petrila (96.9 la 
sută), Aninoasa (88,6 la sulă). Uri- 
cani (64,2 la sută) și Livezenl (65,5 
la sută).

IMPORTANT !
O. €. I. ALIMENTARA

PETROȘANI
Anunfa publicul consumator că de la 

data de 29 octombrie a.c. preful de vîn- 
zare al bananelor s-a redus de la 13 lei 
la 10 lei kg.

Consumați deliciosul produs exotic, care are 

un conținut bogat de vitamine.

Se recomandă o cură de banane alit pentru 

copii cil și peulru adulți.

Bananele pot Ii folosite și la prepararea dife

ritelor creme și a altor mincaruri prevăzute în 

rețelele de bucătărie.

NU PIERDEȚI OCAZIA DE A FACE O CURA

DE BANANE CARE SE GĂSESC FOARTE RAR

IN MAGAZINELE NOASTRE

DUMINICA 3 NOIEMBRIE

PROGRAMUL I :

6.00 Buletin de știri,- 6,05 Concer
tul dimineții,- 7.00 Din cele mai cu
noscute mdodii populare; 7. ’0 Radio- 
pubjiril il<-; <".00 Radiojurnal. Sumarul 
presei. Buletin meteo-rutier,- 8 15 Ilus
trate muzicale,- 9,00 Radiomagazinul 
femeilor; 9.30 Cintă corul de copii 
al Radioteleviziunii; 9,45 Muzică u-

șoarăj 10,00 Ora satului; 10,40 Can
țonete.- 11.00 Buletin de știri. 11.05 
Avanpremieră cotidiană; 11,15 Noi în
registrări de muzică populară; 11.30 
Muzică ușoară; 12.00 Dc toate pen
tru toti; 1Z55 Cincf minute cu poe
zia; 13,00 Estrada riuminldală; 14.00 
Radiojurnal: 14.45 Concurs cu public; 
16.<. > Buletin de știjj; 17,0Q| Varietăți 
mu/ .<t!e; 17 16 Muzică ușoară; 18.00 
Intilnire cu melodia populară și in
terpretul preferat; 18,30 Concertul 
soliștilor Constantin Drăghlci și Ca- 
I i ia X'a'ente,- 19,(M) Agendă f -'rlo- 
rh.ă; 20.00 Radiojurnal. Sport: 20.10 
T alru radiofonic; 21.50 Noulăii de 
muzică ușoară; 22.00 Radiojurnal. 
L ilelin meteorologic. Sport; 22.20 Or
chestra Arturo Mantovani; 22,30 Mo
ment poetir, 22.40 Concertul pentru 
oi< bușiră de Ovidiu Varga; 23,00 In

ritm de dans — emisiune de diver
tisment muzical de Doina Andrieș și 
Vladimir Dudanov; 24,00 Buletin de 
știri; 0.05—5,00 Estrada nocturnă.

PROGRAMUL II :

6,00 Melodii populare,- 6,30 Buletin 
dc știri; 6,35 In sunet de lanfară; 
6,45 Radio-publicltate; 7,15 Călătorie 
muzicală; 7.45 Buletin do știri. Bu
letin meteo-rutier; 8,00 Drag mi-e 
jocul românesc; 8,15 Teatru radio
fonic pentru copii; 9.00 Pagini alese 
din fonoteca noastră de rolelor; 9 ’0 
Buletin de știri; 9,33 Piese vocale 
pentru vioară; 9,50 Bijuterii corale; 
10 00 Recital Enrico Caruso: 10.15 
Melodii de Radu Serbau și Teroislo' le 
Popa; 10.45 A 7-a artă; 11.00 Con
certul capodoperelor; 12.16 Jocuri 
populare; 12,25 Muzică ușoara inter

pretată de Cilla Blak,- 12.40 Cintăreți 
româjii pe scenele lumii; 13,00 Radio
jurnal. Buletin meteorologic,- 13,10 Cîn- 
tă orchestra de muzică populară a 
Radioteleviziunii,- 13,35 Concert de 
prinz,- 14,15 Unda veselă; 14.45 Mu
zica ușoară; 15,15 Cintece populare 
de petrecere; 15,30 Caleidoscop mu
zical; 16.00 Muzică ușoară: 16,30 La 
horă-n sat — emisiune de cintece 
și jocuri; 17.00 Buletin de știri; 17,05 
Suită pentru pian; 17,15 Melodii re
cent lansate; 17,30 Revista literară 
radio.- 18,23 Cinlă Marcjareta Pîslani;
18.40 Muzică populară; 19.00 Bule
tin do știri; 19,05 Interferențe lirice,- 
20.34 Dansați cu noi; 21,00 Radio
jurnal. Sport; 21,10 Metronom ’68; 
22.10 Romanțe,- 22,30 Dans; 23.00 Ra
diojurnal; 23,07 Festivalul muzica) 
internațional Salzburg — 1968; 23.40

Armonie și ritm; 0,30 Jazz,- 0,55 -1.00 
Buletin de știri. 2

PETROȘANI — 7 Noiembrie: Win- 
netou IU; Republica : Minunile doam
nei Venus; PETRILA : Omul pe care-1 
iubesc; LONEA — Minerul: Prin 
Kurdistanul sălbatic,- ANINOASA 1 
Un taxi pentru Tobrouk; VULCAN: 
Cerul începe la etajul III; LUPENI 
— Cultural: Careta verde,- Munci
toresc : Capcana; PAROȘENI : El 
Dorado,- UR1CANI: Zece negri mi
titei.
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STEAGUL ROȘU

Vizita delegației P. C. R., 
condusă de tovarășul 

Gheorghe Apostol, 
în Austria

Ministrul afacerilor externe 
al României și-a încheiat 

vizita în Brazilia
VIENA 1 (Agerpres). — Delegația 

Partidului Comunist Român, condusă 
de tovarășul Gheorghe Apostol, 
membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al CC al 

■ P.C.R care se află in Austria la 
.invitația P.C. din Austria a făcut 
joi o vizită la combinatul metalurgo 
. Alpine montan' din Donavitz.

In diferitele secții ale combinatu
lui delegația a primit explicații din 
partea dr. ing. H. Leizner, directorul

- •

Decretarea 
unei amnistii 

în Nepal
KATMANDU 1 (Agerpres). — Re

gele Nepalului, Mahendra, a semnat 
un decret prin care un număr de 22 
de lideri politici de opoziție din ța
ră, aflați în exil in India, au fost 
aranistiați.

Agenția Associated Press. care 
transmite această informație, preci
zează că amnistia a fost decretată 
după ce fostul premier al Nepalului, 
M. P. Korala, care s-a aflat în în
chisoare din anul 1960, a fost eli
berat.

Partidul Congresul nepalez, al că
rui pieședinte a fost Korala, a ob
ținui victoria în alegerile generale 
din 1958—1959, formînd primul gu
vern ales al Nepalului. Regele însă a 
dizolvat în anul 1960 Parlamentul, 
a înlăturat de la putere guvernul 
fi a interzis Partidul Congresul ne
palez.

Amnistia inițială de rege, și care 
vizează pe liderii Partidului Congre
sul nepalez, ar însemna un prim 
pas spre recunoașterea acestui 
partid. 

tehnic al combinatului, șl Ing. R. 
Tendl. La prînz. conducerea combi
natului șl comitetul de întreprindere 
au oferit un dejun in cinstea oaspe
ților romăni.

In după-amiaza aceleiași zile, de
legația P.C.R. a avut o întîlnire cil 
reprezentanți al organizației Partidu
lui Comunist din combinai. Oaspeții 
au fost informați despre activitatea 
membrilor de partid din Leoben-Do- 
navitz. Tovarășul Gheorghe Apostol 
a răspuns apoi la întrebările celor 
prezent! privind politica internă șl 
externă a P.C.R.

In timpul vizitei delegația P.G.R. 
a fost însoțită de tovarășii Rudolf 
Richter, membru al G.C. al Partidu
lui Comunist din Austria, șeful sec
ției organizatorice. A participat, de 
asemenea, Gheorghe Pele. ambasado
rul R. S România la Viena.

Avioane israeliene au 
obiective industriale

bombardat 
din R.A.U.

Un comunicat militar egiptean in
formează că un avion israelian a 
violat joi noaptea spațiul aerian al 
R.A.U bombardind o centrală elec
trică și podul Nagaa Hammadi.

Un purtător de cuvînt al armatei

SESIUNEA CONFERINȚEI 
GENERALE A U. N. E. S. C. 0.

PARIS 1 — Corespondentul Agerpres, Al. Gheorghiu, trans
mite : La Paris au continuat lucrările sesiunii Conferinței Gene
rale a U.N.E.S.C.O

La inițiativa directorului general, 
Rene Maheu, a avut loc o reuniune 
de informare și de consultare teci- 
procă cu membri ai delegațiilor pre
zente la sesiune în legătură cu mij
loacele susceptibile să intensifice și

RIO DE JANEIRO 1. — Trimișii 
speciali Agerpres, I. lonescu șl V. 
Oros transmit: In continuarea vizi
tei oficiale în Brazilia, ministrul a- 
facerilor externe al României, Corne- 
liu Mănoscu, însoții de ambasado
rul Mircea Ocheană, a avut la 30 
octombrie o întîlnire do lucru cu mi
nistrul rclaliilor externe brazilian, 
Jose Magalhaes Pinto. Cu această o- 
cazie au fost discutate probleme ale 
rela|iilor bilaterale și s-a făcut un 
schimb de păreri asupra unor proble
me internaționale.

Joi dimineața, Corneliu Mănescu a 
plecat spre Argentina. Pe aeroportul 
internațional „Galcao" din Rio de 
Janeiro erau prezenți ministrul Ma
galhaes Pinto, funcționari superiori 
al Ministerului de Externe și repre
zentanți ai altor instituții guverna
mentale, civile și militare. La despăr
țire, oaspetelui român i s-au adus 
onoruri militare.

Presa braziliană a reflectat pe larg 

egiptene a anuntat că o unitate de 
comando isracliană aeropurtată a pă
truns pe teritoriul egiptean aruneînd 
în aer două poduri și o centrală e- 
lectrică din regiunea Nilului.

(Agerpres) 

să îmbunătățească participarea tine- 
neretului la aplicarea programelor 
U.N.E.S.C.O. pe plan national șl 
internațional.

Delegatul României, Claudiu-Io- 
nescu Bujor, a făcui o expunere a- 
supra modului în care Comisia na
țională română pentru U.N.E.S.C.O. 
colaborează cu organizațiile de tine
ret din tara noastră pe linia activi
tăților U.N.E.S.C.O. El a amintit cu 
acest prilej, contribuția Român’ei la 
pregătirea și adoptarea Declarației 
privind educarea tinerelului în spi
ritul idealurilor de pace, respect 
reciproc și înțelegere intre popoa
re, adoptată în unanimitate la 
O.N.U. în 1965, precum și alte reu
niuni internaționale ce au avui loc 
în România în ultimii ani pe linie 
de tinerel.

în Comisia de stiinle exacte șl 
naturale a fost discutat viitorul pro
gram al U.N.E.S.C.O. în domeniul 
politicii, științei, informării și docu
mentării științifice.

în cadru) dezbaterilor s-a hotărit 
ca U.N.E.S.C.O. să convoace în 
1970 o conferință a miniștrilor știin
ței din țările europene membre ale 
U.N.E.S.C.O. Ordinea de zi a acestei 
conferințe va fi stabilită pe baza 
recomandării reuniunii pregătitoare 
de experfi, organizată la București 
în 1968. 

desfășurarea vizitei publiclnd nume
roase relatări și comentarii. Cotidie
nele de mare circulație, ca „Jornal 
do Brasil", ..Correio da Manha" și 
.Ultima Hora", au consacrat pagini 
întregi acestui eveniment, scolind in 
evident*) faptul, că este vorba do 
prima vizită gjicială in Brazilia a 
unui ministru de externe român, că 
ca marchează un pas important pe 
linia extinderii și diversificării rela
țiilor de colaborare bilaterale. Co
mentariile altor ziare, ca O Paiz", 
..Diario de Nolicias". ..Tribuna da 
Imprcnsa", conțin aprecieri elogioa
se la adresa contribuției românești 
la cauza păcii. Înțelegerii și colabo
rării între națiuni, subliniindu-se tot
odată activitatea prestigioasă și una
nim apreciată a tul Corneliu Mănos
cu in calitate de președinte al ulti
mei sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U.

Ministrul de1 externe brazilian, 
Magalhaes Pinto, ne-a declarat în 
legătură cu vizita : .Vizita și-a atins 
obiectivele pe care am dorit să le 
atingem. Sintem siguri că relațiile 
româno-brazllicno se vor dezvolta în- 
tr-un ritm mai mare, iar schimburile 
economice vor crește la nivelul pe 
care îl solicită dezvoltarea țărilor 
noastre".

J 3 *

BUENOS AIRES 1. — Trimisul spe
cial Agerpres, T. lonescu. transmite i 
Ministrul afacerilor externe al Ro
mâniei, Corneliu Mănescu. a sosit 
într-o vizită oficială în Argentina la 
invitația, guvernului acestei țări. Pe 
aeroport, el a fost întîmpinat de Ni- 
canor Costa Mendez, ministrul rela
țiilor externe al Argentinei șl de alte 
persoane oficiale.

Intre miniștrii de externe ai celor 
două țări au început convorbiri pri
vind relațiile bilaterale și unele pro
bleme internaționale de Interes co
mun. în cursul discuțiilor, interlocu
torii și-au exprimat dorința de a 
slrînge și mai mult relațiile dintre 
cele două țări, de a căuta forme noi 
și concrete de cooperare în dome
niile economic, cultural, de a diver
sifica domeniile de activitate în care 
cele două țări pol colabora in mod 
rodnic, alît în interesele țărilor lor, 
cit și ale păcii.

1 ratativele anglo=rhodesiene 
vor fi reluate

LONDRA 1 (Agerpres). — Primul 
ministru al Marii Britanii, Harold 
Wilson, â anunțat simbătâ dimineața 
în Camera Comunelor că George 
Thomson, ministru fără portofoliu, a 
plecat la Salisbury pentru reluarea 
tratativelor cu premierul rasist al 
Rhodesiei, Ian Smith. După ce a a- 
dăugat că toate guvernele țărilor 
membre ale Commonwealthului au 
fost informate de noua încercare a 
Angliei în vedefea găsirii unei so
luții crizei rhodesiene, premierul

R.P. CHINEZA : Recoltă bo
gată pe ogoarele comunelor 
populare din Tachai.

Plenara 
lărgită a €.€. 
al P.C. Chinez

PEKIN 1 (Agerpres). — După cum 
anunță agenția China Nouă, între 
13 și 3t octombrie 1968 a avut loc 
cea dc-a 12-a Plenară lărgită a ce
lui de-al 8-lea Comitet Central al 
Partidului Comunist Chinez. Plenara 
a fost prezidată de Mao Tze-dun, 
președintele Comitetului Central al 
P.C. Chinez, care a rostit o cuvîn- 
tare în legătură cu desfășurarea re
voluției culturale proletare de la cea 
de-a 11-a plenară din august 1966.

In cadrul plenarei a rostit o cu- 
vîntare Lin Biao, vicepreședinte al 
Comitetului Central al P.G. Chinez.

Plenara a dat în unanimitate o a- 
preciere pozitivă revoluției cultu
rale și a considerat juste hotăririle 
elaborate de plenara din august 1966.

Plenara apreciază că au fost pre
gătite condițiile Ideologice, politice 
șl organizatorice pentru convocarea 
Congresului al IX-lea al partidului șl 
a hotărit ca acesta să aibă loc la 
timpul oportun.

Plenara a adoptat în unanimitate 
hotărirea ca Liu Sao-tl să fie exclus 
din partid și să fie demis din toate 
funcțiile din cadrul partidului și din 
afara Iul.

Wilson a menționat că guvernul său 
a studiat în mod detaliat răspunsul 
guvernului de la Salisbury la pro
punerile engleze înmînate lui Smith 
cu prilejul recentelor convorbiri la 
bordul navei „Fearless", în largul 
Gibraltarului.

Noua rundă de negocieri cu Smith 
va începe de îndată ce Thomson va 
sosi la Salisbury, și se crede că va 
dura cel puțin o săptămînă, după ca
re emisarul britanic se va înapoia 
la Londra pentru consultări cu Wil
son.

S. U. A.

Președintele Lyndon Johnson 
a ordonat încetarea

bombardamentelor asupra R.D Vietnam
WASHINGTON 1 (Agerpres). — 

Președintele Statelor Unite, Lyndon 
Johnson, a anuntat joi seara, în 
cadrul unui discurs televizat, că a 
ordonat încetarea tuturor bombarda
mentelor — aeriene, navale și de 
artilerie — asupra Vietnamului de 
nord începînd de vineri ora 13 
G.M.T. (ora 15 ora Bucureștiului). 
El a menționai că reprezentanții 
Frontului de Eliberare din Vietna
mul de sud vor asista la viitoarea 
reuniune săptămînală în cadrul con
vorbirilor dintre reprezentanții R.D.

14 ani de la declanșarea luptei armate 

pentru libertatea și independența Algeriei

CUVÎNTAREA PREȘEDINTELUI

HOUARI BOUMEDIENE
ALGER 1 (Agerpres). — Cu prile

jul aniversării a 14 ani de la de
clanșarea luptei armate pentru liber
tatea și independenta Algeriei, pre
ședintele I-Iouari Boumediene a luat 
cuvintul la posturile de radio și te
leviziune. El a subliniat că princi
pala condiție a înfăptuirii transfor
mărilor democratice este eliberarea 
de sub dominația monopolurilor străi
ne, ale căror privilegii reprezintă 
rămășițe ale timpurilor coloniale a- 
puse.

Boumediene a relevat că Algeria 
a naționalizat minele, companiile 
străine care activau in domen:ul 
desfacerii petrolului și a gazelor, co
merțul exterior, societățile de asi
gurări și băncile, iar în cursul aces

Vietnam și S.U.A. de la Paris, sub
liniind totuși ca aceasta nu înseam
nă o recunoaștere de către S.U.A. 
a Frontului National de Eliberare. 
De asemenea, el a arătat că repre
zentanții guvernului de la Saigon 
voi asista la întilnirea de la 6 no
iembrie. Exprimind speranța că ne
gocierile pol avansa mai rapid, 
Johnson a arătat că hotărirea a- 
doptată de S.U.A. . nu înseamnă că 
pacea va fi restabilită imediat in 
Vietnam și a avertizat poporul ame
rican că trebuie să se aștepte la 
lupte giele*.

tui an au tost naționalizate un nu
măr însemnat de întreprinderi indus
triale care erau înainte in miini'.e 
monopolurilor străine. ..Putem să spu
nem că eforturile noastre în dome
niul industrializării tării încep să-și 
aducă roadele. Ne apropiem de acel 
moment cînd vom putea să trecc-m 
la o adevărată dezvoltare a indus
triilor metalurgice și chimice", a 
subliniat el.

Referindu-se la problemele politi
cii externe, șeful statului a declarat 
că Algeria va continua să promo
veze o politică bazată pe o coope
rare slrinsă cu popoarele arabe, a- 
fricane și cu toate țările lumii care 
sprijină cauzele juste și au ca prin
cipiu libertatea popoarelor.

PE SCURT PE SCURT
R- P. UNGARA ; Vedere pe o strada a orașului Șopron, 

cu turnul orașului in planul din spate.

Amănunte 
privind construcția și zborul 

navei cosmice „Soiuz-3“
MOSCOVA 1 (Agerpres). — 

In cursul unei intilniri cu 
ziariștii, care a avut loc pe 
cosmodromul de la Baikonur, 
relatează agenția TASS. cons
tructorul principal a dat cî- 
teva amănunte despre construc
ția navei .Soiuz-3". La bordul 
navei, a spus el, in aiara ca
binei cosmonautului există și 
• • .cameră' destul de confor
tabilă, destinată efectuării 
rercelărilor științifice și odih
nei cosmonautului. Camera 
este dotată cu multe ilumina 
loare care permit să se Iacă 
observații asupra unul spăl iu 
t ast. In cabină este destul 
de comod, există chiar un mic 
divan pe care se poale dor
mi, șl in general ea este o 
.originală reprezentare a con
fortului terestru'. Actualul 
zbor, a continuat el, esle ex
trem de important și pentru 
perfecționarea in continuare 
a tehnicii pilotării In Cosmos, 
deoarece tocmai pe asemeca 
nave vor ii efectuate diferi

te misiuni științifice in cadrul 
viitorului program de cerceta
re a Cosmosului.

Medicii care au luat pa Ic 
la convorbire au arătat că 
toate sistemele de asigurare 
a vieții au functional Irepro
șabil și că pilotul Beregovoi, 
deși este cel mai in virslă 
cosmonaut sovietic, nu le-a 
inșelal speranțele.

Conducătorii serviciilor ca
re au pregătit startul șl au di
rijat zborul au spus că legă
tura cu cosmonautul a fost 
extrem de precisă Inceplnd cu 
momentul startului și terminlnd 
cu cel al aterizării. Berego
voi s-a dovedit a fl un pilot 
cu o bogată experiență și și-a 
îndeplinii toate sarcinile in
tr-un mod exceptional. Ateri
zarea s-a făcut cu cea mal 
mare precizie. Elicopterele 
grupurilor de căutare au des
coperit încă In aer nava care 
urma să aterizeze in punctul 
fixat și au aterizai aproape 
concomitent cu ea.

Q NEW YORK. — Un raport în
tocmit de subcomitetul Comitetului 
special O.N.I', pentru decolonizare 
arată că puterile coloniale și alte 
puteri au ignorat apelul lansat anul 
trecut de Adunarea Generală a O.N.U. 
ca ele să înceteze exploatarea teri
toriilor dependente și prin aceasta au 
creat noi obstacole in calea aplică
rii Declarației cu privire la acorda
rea independenței teritoriilor și po
poarelor coloniale. Raportul constată 
o „consolidare și extindere a proce
sului de exploatare, ceea ce privea
ză popoarele respective de resursele 
naturale cerute de o independență 
viabilă". „Activitatea acestor intere
se economice și de altă natură in 
teritoriile coloniale — continuă ra
portul — constituie un obstacol ma
jor in calea cuceririi independenței 
politice".

Interesantă 
descoperire 
arheologică

RABAT. — O interesantă desco
perire arheologică a fost făcută re
cent în Munții Atlas din Maroc. 
Cercetind încrustatiile stincilor în- 
tr-un loc aproape inaccesibil, denu
mit Talsint, un pasionat arheolog 
francez a descoperit mal multe de
sene datînd din epoca preistorică. 
Desenele reprezintă elefanți, leo- 
parzi, șerpi și strut!.

• ATENA. — Ghiorghios Papan- 
dreu, fostul prim-ministru al Greciei, 
a încetat din viată vineri dimineața 
in urma unei embolii cerebrale sur
venite la 24 de ore după intervenția 
chirurgicală de miercuri noaptea.
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Inundații in Columbia
BOGOTA. — In urma inundațiilor 

provocate de ploile torențiale care 
cad neîncetat in partea de nord a 
Columbiei, citeva persoane și-au 
pierdut vjala.

Inundațiile au’ 
pagube materiale
lori au rămas fără adăpost. Orașul 

a 
de ,pe urma revărsării

produs însemnate
Numeroși locui-

BartaiiqiUjia 
mai mult 
apelor.

avut de suferit cel

TOKIO. — Primul ministru al Japoniei, Eisaku Sato, a 
aprobat proiectul care prevedea dotarea forțelor aeriene ja
poneze cu avioane americane supersonice „F-4 Phantom", a 
declarat vineri un purtător de cuvînt al Ministerului Apă
rării din Tokio. Nu s-a precizat însă numărul aparatelor care 
urmează 
constitui

să fie achiziționate, înlriicit această problemă va 
probabil obiectul unor dezbateri ulterioare.

încordată la Universitatea 
Sterlinul occidental

BERLINUL OCCIDENTAL. — La 
Universitatea din Berlinul occidental 
domnește din nou o atmosferă în
cordata. Motivul imediat al

i ar din material plastic
HAMBl RG. — Pe estuarul Elbei. 

la nord țle Hanțburg. a fost instalat 
primul iar din material plastic din 
lume. El are o înălțime de 20 de 
metri și cîntărește numai 5 tone, in 
comparație cu greutatea de circa 40 
de tone ale unui iar obișnuit con
struit din
ponente ale

beton armat. Părțile corn- 
farului, au fost turnate

®; 
® 
® 
® 
® 
® 
® 
® 
® 
® 
®

acestui

vor tre- 
far pre- 
că poa-

in roșu și alb, astfel incit nu 
bui revopsite niciodată. Noul 
zintă, de asemenea, avantajul 
te ii ușor demontat, pentru a fi pla
sat in alt loc. Farurile din material 
plastic vor Înlocui treptat toate fa- 
furile din 
Elbel, pe 
intensă.

beton aflate de-a lungul 
care se face o navigație

„conflict deschis*, cum sc exprimă 
agenția France Presse, il constituie 
refuzul rectorului universității do a 
numi intr-un post de lector auxiliar 
pe un student membru al rederalei 
studenților socialiști, de orientare 
democratică. Drept urmare, un grup 
de studenți au votat o moțiune ce- 
rînd demisia neîntîrzîată a rectorului 
Ewald Harndt.

Retine atentia, de asemenea, fap
tul că studenților protestatari li s-a 
asociat și un număr de cadre didac
tice.

Medicul de bord. Alexei Șapovalov,• MOSCOVA. —
de ne un submarin al fiolei sovietice din Oceanul Pacific, 
șt o făcut singur o operație de apendicită, fiind surprins de 
<5 criză acută clnd nava se alia sub apă. El a fost ajutat să-și 
mcă operația de locotenentul major Borisov, asistat de ma
trozul Merkulov, dar, de fapt, la reușita operației a contri
buit întregul echipaj, care a căutat să menținu submarinul 
intr-o poziție cit mai favorabilă, astfel cn medicul să-și poa
lă vedea cil mai bine locul unde lăcea operația.

Aceda nu este primul caz de aulooperare la bordul unei 
nave. De exemplu, medicul Nikolai Kalinicenko, arnbarcal 
pe nava-bază a Hotei antarctice de pescuit .Sovelskaia U- 
luaina". și-a iăcut singur o operație de hernie ștrangulată 
in timpul unei furtuni de gradul 11.

O nouă sinucidere 
misterioasă

BONN. — In RE. a Germaniei a 
avut' loc o nouă sinucidere misie- 
lioasă. In apele Rinului a lost des
coperit cadavrul unui funcționar al 
Ministerului Apărării. Gerhard 
Bohm, in virslă de 61 de ani, dis
părut de t(> zile de la domiciliul 
său. Bohm a lăsat lamiHei sale o 
scrisoare in care cală că s-ar li 
sinucis in urma unor decepții in 
aclivi'atea sa.

dis- 
fosl 
4C0
In-
un

• WASHINGTON. — O 
biecte identificate ca fiind 
părfi ale submarinului atomic 
american .Scorpion", dat 
părut acum cinci luni, au 
localizate la aproximativ 
mile marine sud-v est de 
sulele Azote, a anunlol
purtător de cuvînt al marinei 
S.U.A. Identificatei acestor o- 
biecle a fost făcută cu ajuto
rul unor fotografii submarine 
efectuate de nava de cerce
tări americană .Mizai' la o 
adincime de aproximativ 300 
de metri. Specialiștii ameri
cani speră ca prin descoperi
rea acestor obiecte să deter
mine cauza reală care a pro
vocat pierderea submarinului 
cu un echipaj de 99 de oameni 
la bord, după ce el participa
se la manevre in Marea Me- 
dilerană.

MOSCOVA. — In U.R.S.S. a fost 
lansat la t noiembrie satelitul artifi
cial al Pâiuintului „Cosmos-252", des
tinat cercetării spațiului cosmic in 
conformitate cu programul anuntat 
anterior, anunță agenția TASS, adău
gind că cercetările științifice, prevă
zute de program, au fost îndeplinite.
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