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Muncii de primire
în partid un caracter
dinamic, permanent

IOAN GUINEA
șeful secției organizatorice a Comi

tetului municipal de partid

care le ridică 
a construcției 

din partea or- 
să-si exercite 

de conducător

Creșterea rolului conducător al 
pat tiduluî în etapa actuală — deter
minată in mod obiectiv de comple- 
Kilalea sarcinilor pe 
opera de desăvîrșire 
socialiste — reclamă 
ganizațiilor dc partid 
cu competentă rolul
și mobilizator al colectivelor la în
deplinirea obiectivelor stabilite prin 
directivele partidului.

Ridicarea pe o treaptă superioară 
a întregii munci de partid, întărirea 
puterii de inrîurire a organizațiilor 
de partid este condiționată in bună 
măsură de creșterea continuă — nu
merică și calitativă — a efectivului 
partidului prin primirea în rînduri- 
le comuniștilor a celor mai buni 
muncitori ingineri, tehnicieni, profe
sori și învățători și alte categorii de 
oameni ai muncii.

Pornind de la acest deziderat și 
evind la bază indicațiile organelor 
superioare de partid, comitetele și 
organizațiile de partid din Valea Jiu
lui și-au îmbunătățit stilul și 'nete
dele privind conducerea muncii de 
primire in partid. Organizațiile de 
partid au acordat mai multă atenție 
reîmprospătării activului fără de 
partid atragerii acestuia la rezol
varea diferitelor sarcini politice și 
economice, au inițial acțiuni menite 
să contribuie la ridicarea nivelului 
politic, ideologic, cultural și profe
sional al membrilor activului fără, 
de partid. O atenție crescîndâ s.-a 
acordat îndrumării organizațiilor 
U.T.C. pentru pregătirea și 'ecoman- 
darea în rîndurile partidului a color 
mai buni membri ai organizației ce 
tinereL Bune rezultate au obtlnut 
în munca de primire în partid orga
nizațiile de partid nr. 2 A. 12 de la 
E.M. Lupeni, 2 C, 5 G de la E.M 
Petrila, 3 B. 8 B de la E.M Vul
can, șantierul Lupeni al Grupului 2 
construcții, șantierul nr. 1 T.C.MM. 
Petroșani, coloana comerț a autoba-

zei Petroșani, întreprinderea de mo- 
rărit și panificație, nr. 1 și 2 I.M.P., 
Spitalul unificat Petroșani, nr. 5 — 
atelier E.M. Dîlja care au manifestat 
grijă față de pregătirea din timp a 
celor care au solicitat intrarea în 
partid. In practica unor organizații 
de partid s-a încetățenit metoda ca 
membri de partid cu experiență să 
se ocupe de pregătirea celor care 
cer să devină membri de partid, ex- 
plicîndu-le principiile care stau la

(Continuare în pag. a 3-a)
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PREGĂTIRI PENTRU ALEGERI
ASCENSIUNE

In anii acestui cincinal, graficul 
producției dc cărbune a minelor din 
Valea Jiului, a cunoscut o ascensiu
ne continuă. Dacă în 1965 s-au ex
tras 5,7 milioane tone, în 1968 au 
văzul lumina zilei aproape 7 milioa
ne tone.

Acest ritm de creștere a producției 
de cărbune a fost determinat pe de 
o parte de creșterea productivității 
muncii, iar pe de altă parte, de 
noile capacități puse în funcție la 
minele vechi, precum și a minelor 
noi intrate în producție.

Semnificative sînt în acest sens 
creșterile înregistrate la minele Lo- 
nea — de la 825 mii tone în 1966 
ia 966 mii tone în 1968, Petrila — de 
la 876 mii tone în 1966, la 958 mii 
tone în 1968, Aninoasa, Vulcan, Lu
peni șl Uricani. In 1968, producția 
minei Dîlja a fost de două ori mai 
mare decît în 1966, deși extracția la

Ia

în

această exploatare este încă mult 
sub capacitatea proiectată, iar pro
ducția minei Paroșeni a fost în 1968 
de zece ori mai mare față de 1966, 
urmînd ca în 1970 să ajungă 
550 000 tone/an.

Sarcinile de viitor prevăd că
1970, producția de cărbune extrasă 
în Valea Jiului, să ajungă la 8,2 mi
lioane tone, cu 43 la sută mai mult 
decît în 1965.

In același timp trebuie amintit fap
tul că perioada care a trecut, a mar
cat o substanțială creștere a poten
țialului sectoarelor, mal ales în ce 
privește competența celor care con
duc șl organizează procesul dc pro 
ducție. Angajamentele luate de că
tre minerii Văii Jiului, dovedesc pe 
deplin această maturitate, realizările 
de pînă acum fiind o dovadă în plus 
a faptului că minerii știu să perse
vereze șl să se țină de cuvînt.

biNAMICA PRObUCTîEÎ 
LE CĂPBUNE A VĂII OlULUi 
(IN MILIOANE TONE)

în atenția cititorilor și co
respondenților noștri

CONCURSUL
organizat de redacția 

ziarului „Steagul roșu"
In cinstea celei de a XXV-a aniversări a Eliberării 

patriei, redacția ziarului „Steagul roșu" inițiază un con
curs publicistic, deschis tuturor cititorilor din municipiul 
Petroșani. Concursul are drept scop : reliefarea mai preg
nantă a marilor transformări care au avut loc în viața 
economică, socială și culturală a municipiului, trăsăturilor 
moral-politice ale membrilor societății noastre socialiste, 
luptei pline de abnegație desfășurate de minerii din Va
lea Jiului în frunte cu comuniștii, pentru înfăptuirea po
liticii partidului ; realizarea unei mai strînse legături în
tre ziar și cititori, descoperirea și afirmarea de noi cola
boratori, diversificarea tematicii materialelor publicistice 
ale colaboratorilor și corespondenților permanenți, stimu
larea înclinațiilor reportericești ale unor cititori, creșterea 
continuă a calității materialelor publicate în paginile 
ziarului.

Pentru concurs se pot 
următoarelor genuri :

trimite materiale aparținînd

£ reportaj PENTRU INFORMAȚIE

• informație (știre) — Premiul 1 500 lei

• fotografie — Premiul II 300 lei

Materialele trimise pentru
— Premiul III 200 lei

concurs vor trebui să fie inspi
rate din activitatea entuziastă PENTRU FOTOGRAFIE
a oamenilor muncii, români și 
aparlinind naționalităților con- — Premiul 1 700 lei
locuitoare din Valea Jiului, să 
vorbească despre înnoirile prin 
care trece bazinul nostru car-

— Premiul II 500 (ei
— Premiul III 300 lei

bonifer, să aibă in centrul lor 
al 
și

omul de azi, constructor 
unei vieți fericite, libere 
prospere.

Autorilor celor mai bune 
materiale, primite p..*niru con
curs și publicate in perioada 
I februarie — 15 august a.c. 
li se vor acorda următoarele 
premii:

PENTRU REPORTAJ

— Premiul I 1000
— Premiul II
— Premiul III 300

700
lei 
lei 
lei

La stabilirea premiilor se va 
tine cont, in afara calității, de 
operativitatea cil care materia
lele au fost expediate redac
ției șl de numărul materiale
lor publicate.

Rezultatele finale vor fi pu
blicate după încheierea con 
cursului. Parlicipănțli sini ru
gați să scrie atit pe plic cit 
și pe materia) mențiunea ,.PEN- 
TRl CONCl RS*

In afara acestor premii se 
vor acorda și mențiuni în re
chizite gazetărești.
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A 47-a sesiune

a Consiliului

orășenesc
Ieri după-amiază a avut loc la 

Lupeni a 47-a sesiune a Consiliu

lui popular orășenesc. A fost ana
lizat modul de îndeplinire a pla
nului economic, social și cultural 
pe anul 1968 și prezentate pro
iectul de plan pe 1969, proiectul 
de hotărîre privind susținerea an
gajamentelor Consiliului popular 
județean Hunedoara și ale Consi-

popular

Lupeni
popular municipal Petroșaniliului 

ca răspuns la chemarea Consiliu
lui popular al județului Galați a- 
dresată consiliilor populare din în
treaga țară.

Tot cu această ocazie a fost su
pus spre aprobare deputaților 
proiectul de hotărîre privind cons
tituirea comisiilor de judecată, in 
bazo articolelor 4 și 5 din legea 
59/1968.

Tovarășul dr. ing. Petru Roman, 
propus candidat in circumscripția 

electorală județeană nr. 61
Cetățenii din circumscripția elec

torală județeană nr. 61 — Petroșani, 
mulți dintre ei salarlați ai C.C.V.J. 
și al Depoului C.F.R. Petroșani au 
ținut să participe în număr mare 
la adunarea pentru propunerea can
didatului Frontului Unității Socia
liste în vederea alegerilor de la 2 
martie. La ora stabilită, sala școlii 
profesionale de la depou devenise 
neîncăpătoare. Descbizînd adunarea, 
tovarășul Blaj Traian, membru al 
Consiliului municipal al Frontului 
Unității Socialiste, a vorbit despre 
entuziasmul și abnegația cu care 
muncește întregul nostru popor pen
tru înfăptuirea obiectivelor mobili
zatoare trasate de Congresul al 
IX-lca și Conferința Națională a 
P.C.R.

In aplauzele entuziaste ale celor 
prezenți tovarășul Blaj Traian a pro
pus drept candidat al Frontului Uni
tății Socialiste, pentru circumscrip-

(ia electorală județeană nr. 61, pe 
tovarășul doctor inginer, Pelru Ro
man. director general al Combina
tului carbonifer Valea Jiului. Can
didatura a fost susținută cu căldură 
de tovarășii Gheorghe Moșescu, 
Ioan Karpinecz, Albert Schulz, Con
stantin Dobroscu și ceilalți 
panți care au luat cuvîntul.

In cadrul aceleiași, adunări 
fost propuși drept candidați 
circumscripțiile municipale 
20 și 21 tovarășii Gheorghe 
Elemer Martin și -Simion Blaj.

In încheierea adunării a luat cu
vîntul candidatul Petru Roman. Mul
țumind pentru încrederea acordată, 
vorbitorul s-a angajat, ca împreu- 
nă cu cetățenii care l-au propus, să 
muncească neobosit pentru dezvolta
rea multilaterală a Văii Jiului. Can
didatura a fost aprobată în unani
mitate de sutele de participant! 
•prezenți la adunare.

pârtiei-

au mai 
pentru 

nr. 19, 
Roman,

5'

Ecouri la ancheta

„Cînd, cum și unde 
își cultivă omul 
producției gîndirea?“

0 necesitate: mai multă apropiere 
între intelectuali și muncitori

Lecturînd ancheta „Cînd, unde și 
cum își cultivă omul producției gîn- 
direa" m-am oprit îndeosebi asupra 
capitolului „Nodul gordian — inte
resul față de valorile spirituale'.

Sînt de aceeași părere cu conclu
zia desprinsă din anchetă : pasul ho- 
tărîtor ce se cere făcut pentru tre
zirea interesului omului producției 
față de amplificarea vieții lui spiri
tuale,- față de lărgirea orizontului, său 
cultural constă în trezirea interesu
lui față de valorile culturale. Dar 
cum să fie lealizat acest pas? Cred 
că una din modalitățile de soluționa
re a acestui deziderat o constituie 
apropierea în mai mare măsură dintre 
muncitori și intelectuali. Și aici am 
în ved,ere îndeosebi intelectualitatea 
tehnică cu care noi, muncitorii, ve
nim în contact în fiecare zi.

Ce socotesc necesar să se facă în 
acest sens ?

In primul rînd, să se depună stră
danii ca în cadrul întilnirilor dintre 
muncitori și conducătorii producției 
în consfătuirile de producție, de pil
dă. să se întroneze o atmosferă mai 
intimă, să dispară stinghereala ce se 
mai face simțită la subalterni fată 
de șefi. Se poate ajunge aici îndeo
sebi prin strădaniile conducătorilor, 
prin tact și răbdare, pe calea stimu
lării respectului reciproc, a respon
sabilității tuturor față de cauza co
mună : îndeplinirea exemplară a 
obligațiilor profesionale ce derivă din

0 sâ murim proști!
stăm și judecăm 

concluzia exprimată

Delimitarea
numerotarea
secțiilor

de votare
Prin Decizia nr. 6 a Comitetului 

executiv al Consiliului popular ju
dețean Hunedoara au fost delimitat® 
și numerotate cele 41 secții de vo
tare de pe teritoriul municipiului Pe
troșani. S-a stabilit asllel că în PE
TROȘANI. vor fi instalate secții de 
votare la: Școlile generale nr. 2, 5, 
6, Școala generală Surduc, clubul 
constructorul,' Casa de cultură, Li
ceu, clubul G.C.V.J., Grupul școlar 
minier, Teatrul de stat și Gara C.F.R. 
La PETRILA: la Școlile generale 
nr. 1, 2 (Lonea), 5, Școala generală 
Cimpa, clubul minier Petrila, Liceu. 
La BĂNIȚA: Căminul cultural. La 
ANINOASA : Sala de ședințe a clu
bului muncitoresc, sala de gimnas
tică a clubului muncitoresc: La 
ISCRONI: Școala generală. La VUL
CAN : Școlile generale nr. 1. 4, 5,
cimenatograful Paroșeni, sala de apel 
de la E.M. Vulcan, sectorul I.G.G., 
clubul muncitoresc, sectorul I.G.L. șl 
Liceu. La LUPENI: Școlile generale 
nr. 1, 2, 3, 4, clubul sindical, Școala 
de la gară, cinematograful „Cultural", 
cinematograful Bărbăteni. La URI
CANI : Liceu, club și căminul cultu
ral din Cîmpu lui Neag.

Dacă 
drept, 
de acest titlu, nu pare (deși 
am dori) o exclamație, pro
nunțată, alături de un oftat, 
de către un iînăr. Oricine 
ne va spune că seamănă leit 
cu o vorbă de duh, spusă 
din suflet de un om matur, 
care are în spate o experien
ță mare de-o viață. Ba, poate 
seamănă cu vreo replică în
țeleaptă descinsă din snoave
le marelui iiumnleștean Ion 
Creangă, sau din vorbirea hî- 
trului legendar al Unirii, moș 
Ion Roată.

Și totuși, aceste cuvinte 
au fost rostite de un linăr 1 
Da. in timp ce pe ecran, la 
cinema „7 Noiembrie" din 
Petroșani, rula jurnalul, de 
„deschidere" a spectacolului 
cinematografic, o tînără, cam 
vorbăreața, pliclisindu-se su
bit do recitalul Lolei Bobescu, 
filmat din sala Ateneului ro
mân. a scăpat un verdict — 
ilustrare convingătoare a unei

mentalități care n-ar trebui 
să dăinuiască nicicum in ca
pul vreunui component al 
generației viitorului: „Așa
mă plictisesc chestiile astea ! 
Mai bine stăteam în hol și 
fumam o țigară...”. Intrind în 
„rol4, pentru că totuși fata 
nu vorbea singură, fiind în
soțită de un prieten, se pare

servil-ostudent, acesta 
prompt, poate 
curtenilor: „O 
proști !". Atit și nimic mai 
mult,

Trecînd peste faptul că re
plica tinărului ne-a „uns la 
inimă", mai ales datorită as
pectului generalizator, nesu
părător totuși sub oare-a fost 
spusă, vom afirma aici că 
dacă toți tinerii noștri ar In-

cerca să gîndească „bălrîneș- 
te", am putea spune, cu inima 
împăcată, că nu... stăm chiar 
rău.

Și dacă toți tinerii și-ar da 
seama că, pentru a cunoaște 
ceea ce umanitatea a creat, 
în scopul civilizării, îmbogă
țirii personalității oamenilor 
de oriunde șl din toate tim
purile, sînt necesare eforturi, 
mari eforturi de gindire, de 
voință, studiu perseverent, 
atunci calea progresului ar fi 
mal netedă, mai largă. 
Atunci tinerii, care azi so
cotesc tot ceea ce la prima 
vedere pare neclar drept a- 
devărale* domenii ale I 
sibilului, ar încerca : 
trundă dincolo de 
aparentului „ascuns" 
cel puțin în public, ar tăcea, 
iar acasă ar încerca să in
troducă în bagajul lor de cu
noștințe și noțiuni pe care 
alții, tot oameni, le stlpjm.se, 
le înțeleg, știu să le ■jlillzv/e.

Francisc BARANYI
muncitor — E.M. Petrila

lnaccc-
Să pă-

I.l.L. 
la o 
desză-

de realizare a unei 
dintre cele ITINERAR

dezideratul comun: realizarea obiec
tivelor ce revin colectivului respec
tiv.

O altă cale
apropieri mai intime 
două categorii de oameni se poate 
realiza chiar pe tărîmul culturii. Ceea 
ce am așteptat din partea conducă
torilor noștri ca în cadrul unor dis
cuții prietenești să ne vorbească mal 
mult despre valorile culturale, să ne 
familiarizeze cu noutățile din do
meniul vieții spirituale. Să aducă 
adică vorba despre o carte, un ro
man, un film, o piesă de teatru, 
despre un concert sau o expoziție 
deschisă în oraș, să sublinieze va
lorile acestor manifestări culturale. 
Știu, e vorba de timp. Este adevărat 
că timpul e limitat atit pentru unii 
cît și pentru alții. Dar e vorba și 
de înțelegere, de bunăvoință, mai 
ales din partea omului cu o pregă
tire și cu un orizont cultural supe
rior de a ajuta semenul lui care, 
prin specificul muncii sale și, de ce 
să nu recunoaștem, de multe ori și 
din cauza neglijentei, a rămas în 
urmi din punct de vedere cultural

Sînt convins că prin apropierea 
dintre intelectuali și muncitori, prin 
ridicarea gradului de cultură, prin 
dezvoltarea Inteligentei oamenilor a- 
vem un cîștig de cauză cît se poate 
de prețios: sporirea rodului muncii 
colective.

Un instantaneu 
de actualitate sur
prins zilele trecu
te în Petroșani : 
salarlați ai 
parlicipind 
acțiune de

N.R. Rîndurile cititorului nostru, 
Baranyi Francisc, le socotim încă un 
argument in favoarea concluziilor 
anchetei care a pledat pentru intensi
ficarea preocupării organizatorilor 
și conducătorilor producției iață de 
perfecționarea gindlrii și ridicarea 
nivelului de cultură a oamenilor pro
ducției. Este cu atit mai semnificativ 
acest argument cu cît provine de la 
un muncitor.

de săpfămînă
CULTURAL
9 Duminică dimineața, 

ora 9, va avea loc in sala 
mică a Casei de cultură o 
conferință pe teme de edu
cație, organizată de Comite
tul municipal al U.T.C.

O Sîmbătă și duminică, 
ora 19, un colectiv de actori 
ai Teatrului de Stat „Valea 
Jiului", va prezenta pe sce
na Casei de cultură din Pe
troșani piesa Icre negre sau 
fasole, comedie în trei acte 
de C. Scarnieci si R. Tara- 
busi.,

0 Colectivul Teatrului dc 
Stat din Petroșani a pregă
tit, pentru copii, spectacolul 
CU Cocoșelul neascultător. 
Șfplbătă la ora 15, specta- 
Călul va fi prezentat în fața 
elevilor de la Școala gene
rală nr. 6. Duminică, Coco
șelul neascultător va fi erou 
principal în două specta
cole. La ora 11 pentru elevii 
Școlii generale nr. 5, iar la 
ora 14, pentru --cei 
Școala nr. 1.

O Casa 
Petroșani 
incepind 
seară distractivă pentru sa- 
lariații din domeniul sani
tar. Iși va da concursul și 

ireciata formație de mu- 
:â ușoară „Atlas".

(Continuare în pag. a 3-a)

de cultură 
găzduiește 

cu ora 2

stlpjm.se
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ȚARA Păm in t
străbun
Aceste pămînturi străbune

în frunzele pomilor,

poarta cu ele

oroma pămintului.

a pămintului acesta străbun,de pretutindeni ardoarea de frumos.

Ce liniște deplină deasupră-ne coboară, 

Izbinzi și anotimpuri in stele numărind.
De cer lipită, tîmpla, cu cerul se măsoară, 
Și viu pulsează gîndul, din evi trecuți urcînd.

ÎN IANUARIE
erau un singur sărut, 

pe-o singură glie rotundă. 

Sevele, ce urcă

neprețuit.

Sevele, ce curg

Vibreazâ-n noi un singe de luptă și dreptate, 
Cu datini fără seamăn, ,cu rădăcini de os. 
Și umbre voivodale, din ziduri de cetate, 
Păzesc

recunoaștere...

A fost

(El (I U 
VENERAT
UNIREA

CARTEA
la îndemîna

oamenilor muncii

cu

la

de zi dialogul 
cititori care e- 
și preocupările 
de oameni ai 
din orașul nos- 
atît. acest dia-

O după-amiază de iarnă. La biblio
teca municipiului Petroșani e mare 
forfotă. Zilnic un număr de 70—80 
cititori vin și împrumută cărți pen
tru citit acasă.

— Vă rog cartea „Moartea unul 
președinte", se adresă profesorul Eana 
Petru

Bibliotecara îl servește prompt 
cartea cerută.

— Eu aș dori romanul „Crimă 
pedeapsă", solicită un tînăr de 
E M Dîlja.

— Eu vă rog să-mi dați ..Istoria 
literaturii române", cere eleva Fle- 
țan Sonia.

Si așa continuă zi 
dintre bibliotecari și 
glindește frămîntările 
diferitelor categori' 
muncii și intelectuali 
tru. Mai mult decît
log oglindește însăși faptul că In anii 
regimului nostru democrat-popular pe 
Mngă alte Instituții cultural-educati
ve în patria noastră a luat flintă o 
largă rețea de biblioteci, 
dezvoltare a luat această 
biblioteci în mediul rural, 
trecut aceste așezăminte 
erau -îoroape necunoscute

In Valea Jiului au luat 
funcționează în cadrul așezămintelor 
culturale, o bibliotecă municipală în 
Petroșani, trei biblioteci comunale 
la Cimpa, Iscroni și Banița precum 
șl șapte biblioteci sătestl în cadrul 
căminelor culturale care totalizează 
la un loc un număr de 48 970 volume 
cărți șl broșuri. In cursul anului tre
cut la aceste biblioteci au fost în
scriși 4 846 cititori care au citit un 
jjumăT de 52 852 volume.

In afară de acestea funcționează 
biblioteci bine dotate la Institutul de 
mine Petroșani și la Casa de cul
tură. la toate cluburile muncitorești 
din Valea Jiului care totalizează pes
te 250 000 volume cărți și broșuri 
puse la dispoziția studenților, elevi
lor și oamenilor muncii, pentru a-și 
îmbogăți cunoștințele profesionale si 
de cultură generală.

înființată în 1951. biblioteca muni
cipiului Petroșani a desfășurat de-a 
tungul aniloT e muncă susținută cu 
cartea contribuind într-o largă mă-

O mare 
rețea de 
unde în 
culturale

ființă și

sură 
rale

Imbogățindu-și an de an fondul de 
cărți, biblioteca municipiului Petro
șani numără în prezent 24 421 volu
me și 14 abonamente la diferite re
viste șl ziare. A crescut și numărul 
cititorilor. In cursul anului '.recul, la 
biblioteca noastră au fost înscriși 
2051 cititori oare au citit 83 049 vo
lume. Frecventa la bibliotecă a fost 
de 17 288 cititori, 'ar indicele de cir
culație a cărții de 1.35.

Sarcinile și con ii nulul m< >nv!l de 
bibliotecă în perioada actuală «e 
referă la răspîndirea învățăturii mar- 
xist-leniniste. a hotărîrilor ■> rvtid 
șl de stat sprijinirea tovarășilor de 
la învățămîntul de partid, precum 
și a cadrelor didactice de la invă- 
țămîntul fără frecvență, permanenti
zarea unui număr cît mal mare de 
cititori din rîndul oamenilor muncii.

Mergînd pe această linie colectivul 
bibliotecii noastre a înscris de la 
începutul anului și pînă în nr«zent 
peste 600 de cititori

Ceea ce merită să fie scos in evi
dentă în mod deosebit e faptul că 
în anul trecut biblioteca municipiu
lui Petroșani a împrumutat în cadrul 
schimbului înterbiblioteci cărțile ne
cesare pentru o serie de cadre di
dactice înscrise la învățămîntul fără 
frecvență de la bibliotecile univer
sitare din București. Iași și Cluj. 
Printre aceste cadre didactice pot fl 
amintite: profesoara Kepeș Elisabeta
— de la Școala generală nr. 4 Pe
troșani. Văduva Maria — de la Școa
la generală din Banița. Diaconu Ana
— de la Școala generală nr. 5 
trila și alții.

Pentru anul acesta bibliotecile 
sistemul așezămintelor culturale 
Valea Jiului au prevăzute suma 
25 000 lei pentru achiziționare
cărți și dezvoltarea bazei materiale.

Toate aceste cifre și fapte pri
vind dezvoltarea rețelei de biblioteci, 
ne dovedesc că astăzi în tara noas
tră cartea, lumina științei și cultu
rii au devenit bunuri de preț pentru 
oamenii muncii de la orașe si sate.

Ia înfăptuirea sarcinilor cultu- 
în orașul Petroșani.

Drept firesc prin obirșie. 
revendicat de plămada lim
bii și spiritului care e una, 
însuflețit de legendele, cre
dințele, obiceiurile dăinuind 
de cînd lumea, drept întărit 
de jertfa multiplicată în vea
curi a păstrării fiecărei fă- 
rîme din acest pămînt — U- 
nirea a fost o recunoaștere...

Brațul Carpaților, din a că
rui încheietură curg din- 
totdeauna Mureșul și Oltul, 
a apărat și a purtat de grijă 
unei singure ființe. Și o sin
gură ființă - de cînd se știe
- s-a strîns în juru-i... Ea a 
primit - cum datina o cerea
- cu piine și sare, pe toți 
acei care îi treceau pragul 
cu gînduri de prietenie. Dar 
amarnică și neiertătoare nă
vală de stînci, desprinse par
că din toate piscurile șl 
toate cerurile. îi mistuia 
ceilalți

Creșterea, maturizarea 
s-au petrecut cu timpul, 
focul încet 
răbdări.

. Pietrele 
fosl plantate lingă 
Miîcov cu grăbire, 
porțile Albei...

la edificiul luminos de 
clă-'--*(e o singură ființă.

UNIREA a fost, mai întîi 
și întî; decît toate, o recu
noaștere.

Traian MULLER

din 
pe

ei
■ . 1° 

ol proverbialei

unghiulare
„Vin

au 
la 
la

azi

Pe ecrane

NOAPTEA

de cfnd un lujer, urcat spre culmea zării, 
cum In hora-mplinirilor țl-a prins,

E mult
Atestă
El, domnitorul Cuza, fiu prețuit al țării.
Pe veci, și grai de-o seamă, și holda-ntr-un cuprins.

Iar vîrsta noastră, astăzi, slăvește neuitarea, 

Amprenta scrisâ-n file de piatră 
Efigia, din «temă, cu munțli-nalți 
Chezfișuind, de-apururl, tiparu-l

și granit; 
și marea 
strălucit.

Lecție de istorie
Statornicia-n cerul ce ieri l-am străbătut, 
Dă durabilitate mișcărilor terestre.

Jos, rădăcini d,e oase, prin care am trecut, 
Spre-amiezile de aur, deschid, mai largi, ferestre.

Prîvirile-ngropate sub ziduri de cetăți 

Purifică văzduhul crescut In ochii — stele. 

Sus, regăsiri sonore străbat infinități, 
Și viitorul țării se-ntruchipează-n ele.

Maria DINCA

In vinele noastre,

poartă cu ele

vlaga pămintului,

o pămintului acesta străbun,

neprețuit

Pentru toate sevele

și aromele sale,

mulțumim,

pămintului acesta străbun,

neprețuit
Corvin ALEXE

Atunci
Atunci,

florile și-au unit

tulpinile

și rădăcinile.

Și-al lor nume

s-a născut

• • •

Înrădăcinată de veacuri în < on- 
știlnța poporului român, ideea unită
ții naționale este înfăptuită prin 
dubla alegere a lui Alexandru loan 
Cuza ca domnitor al Moldovei sl al 
Țării Românești. Unirea Principale
lor române era rezultatul final al 
unul curent de opinie publică, deve
nit activ și grupînd energii militante 
în epoca următoare momentelor re
voluționare de la 1848.

Ideea Unirii ocupă im loc princi
pal în cugetul pașoptiștilor, polari
zează energii și acțiuni creează un 
reflex Jiterar-arlistic de marc însu
flețire patriotică.

Evenimentele istorice (Tratatul de 
pace de la Paris, convocarea Diva- 
nurilor ad-hoc, propaganda unionistă, 
dubla alegere a lui Cuza) au inspi
rat deopotrivă poeții, prozatorii, o- 
ralorii vremii. Ecourile literare ale 
agitației unioniste. începute în Mol
dova. se resimt acul in creația Iul 
Vasile Alecsandri. care în dialogul 
politic ..Păcală șl Tîndală" pune să 
se înfrunte un unionist și un bătrln, 
să discute perspectivele Unirii/ 
„Steaua Dunării", tribună noilor nă
zuințe politice, condus de M. Ko- 
gălniceanu, publică incepînd cu 1850 
numeroase poezii ocazionale, Alecu 
Donicl în fabula ..Vaporul șl Calul' 
formulează lozinca ..Puterea prin U- 
nlre".

In 1857 publicistul B. Rallet com
pune „România după tractat". în ca
re apără cauza Unirii. Iar Alecsan
dri, cu adîncă emoție, urmărește fră
mîntările momentului în „Moldova in 
1857". Sincere, entuziaste sînt ver
surile lui G, Sion. cu mare efect pro
pagandistic unionist: „La Unire", 
..Marșul finirii" sl ..Triumful de la 
7 0 octombrie 1857*.

Pagini de literatură adevărată. în
chinată evenimentului, sînt dezbate
rile din adunările ad-hoc. Iar una din 
cele mai frumoase expuneri orato
rice este cea a lui Mihail Kogălni- 
ceanu cînd răspunde jurămîntului de
pus de domnitor în Adunarea Elec
tivă din 5 ianuarie 1859. printr-o 
adresare concisă, călduroasă, pulsînd 
de emoții, sunînd uman «1 cuviin
cios: „Fii dar omul epocii; fă ca le
gea să înlocuiască arbitrarul; fă ca 
legea să fie tare; iar TU Măria Ta, 
ca domn, fii bun șl blind, f'i bnn mai 
ales pentru acela, pentru care mai 
toți domnii trecuți au fo«l nepăsători 
sau răi".

Entuziasmului general 1 se alătură 
artiștii. O gravură a vremii, avînd 
pe banderola care o încununa In
scripția „Poeți contemporani", re
producea portretele celor mai activi 
scriitori ai epocii lui Alexandru loan 
Cuza: Eliade. D. Bolinlineanu. Ale- 
xandrescu, Negruzzi, Bolliac. Alecsan
dri, Sion, Aricescu. Tăutu. Fundescu, 
Grandea, Cretzeanu, Dăscălescu. Ba- 
ronzi, 1. Al. Lapedatu.

Alecsandri scrie acum o „Horă a 
lui Cuza Vodă", Alexandrescu „Uni
rea Principatelor", Bolintineanu La 
Unire", străbătută de accente grave.

Fantezia populară, mai productivă 
decît a multor autori cunoscuți. a 
transmis urmașilor atrăgătoarea le
gendă a lui Cuza Vodă, sintetizînd 
faptele noii domnii și ale personali
tății care le săvîrșea.

In anecdotele anonime,' circulind 
prin viu grai, compuse de popor șl 
cuprinse în culegerile de folclor pu
blicate, s-a închegat figura legendară 
a domnului generos, ingenios, stăpîn 
înțelept, hazliu, simpatizat de mul
țime.

Și cind lira multor poeți a amu
țit, poporul a păstrai venerație dom
nului atît de devotat aspirațiilor 
sale. Țara este consternată de actul 
odios de la II februarie 1866. mulțl 
poeți veștejesc „călcarea de la Pa
lat". Conștiința Țării Române rămî- 
ne credincioasă lui Cuza și. la moa'lea 
acestuia, cel care înviorase prin ino- 
bilizaloarea-i „I-Ioră" conștiințele — 
V. /Xlecsandri — regăsește accentele 
armonioase ale lirei spre a închina 
un nou imn aceluia care personifi
ca unirea, stîrpirea serbiei : „O clipă 
apărut-al în plaiul veclnicîei / Șl veci- 
nice mari fapte lăsat-ai Româ
niei / Nălțînd din părăsire anlica-l 
demnitate I Prin magica Unire șl 
sacra liberlate". G. Cretzeanu în „Me
ter dolorosa* din volumul ..Patrie și 
liberlate". surprinde Patria înlăcri
mată sărulind mormîntul aceluia ca
re a aprins .focul sacru". Ecoul 
Unirii in conștiința scriitorilor venițl 
mai tîrzlu sporește în amploare și 
intensitate. Al. Macedonski. care se 
considera continuatorul vechilor poeți 
munteni din generația pașoptistă, a- 
ducp prinosul de recunoștință. în ne
tul versificat „Cuza Vodă" aceluia 
care a i; '■ at „opinca la rangul de 
ponor".

Din perspectiva contemporană, ac- 
t il Unirii continuă să constituie o 
sursă inepuizabilă de ln«pliație.

Proi. Ironia UUNTEANU

din aceeași sămînță.Căzu-n pămînt sămînțo, Milcovul i-a dat hrană, 

Strădania tulpinii ivite n-a fost vană.
Și crește floarea sacră în fiece pridvor,
La saltu-i in.lumină veohează un popor.

au fostPentru că„Noaptea", cel mai bun film 
văzut, la noi în tară, în 1968, 
este o creație deosebită a re
gizorului Italian Michelangelo 
Antonioni și a actorilor Jeanne 
Moreau, Marcello Ma«froîanni, 
Monica VItil etc.

Regizorul Antonioni spunea 
despre filmul său: „Un cuplu 
în care femeia este mai lucidă 
decît bărbatul, pentru că sen
sibilitatea feminină este un 
filtru mult mai fin decît ori
care altul $L pentru că băr
batul este aproape întotdeauna 
incapabil să simtă realitatea 
în domeniul sentimentelor, fi
indcă el are tendința de a o 
domina. Forța egoismului mas
culin presupune, în folosul 
său, o abstracție totală a per
sonalității femeii".

Vă invităm să vizionați, în- 
cepînd de azi, pe ecranul ci
nematografului „Republica" din 
Petroșani, capodopera lui An
tonioni. filmul „Noaptea".

o singură Ființă.

loan CHIRAȘ Dan. C. MARINESCU

Pe-

din 
clin 
de 
de

R. BALȘAN 
responsabilul bibliotecii 
municipiului Petroșani

și vor fi

personali-

picupnl șl

PRIN SĂLILE MUZEULUI
UNIRII DIN IAȘIFORMAREA

MUZICALE

lipsuri, vom 
dBm rțh'va

In amplul proces de 
formare complexă și 
multilaterală a tineretu
lui, educația prin muzi
că are o funcție struc
turală deosebită, tocmai 
datorită faptului că ea 
contribuie activ la cul
tivarea unor sentimente 
și aspirații nobile, la îm
bogățirea sensibilității, 
i imaginației, la stimu
larea dezvoltării celor 
mai pozitive facultăți 
sufletești. Educația mu
zicală a tineretului ar 
trebui să se desfășoare 
diferențiat, atrăgător, cu 
o orientare si coordona
re de maximă eficiență, 
cu multă răbdare și dra
goste și mai ales, nu 
sporadic sau întimplător. 
Cine formează, în Valea 
Jiului, această cultură și 
educație muzicală ? O 
formează cineva. este 
fa îndrumată sl orienta
lă- sau se desfășoară la 
voia întimplărli ? Factorii 
chemați și cei direct răs
punzători în formarea e- 
ducației muzicale răs
pund cerințelor generale, 
sint ei înșiși convinși 
de importanța faptului în 
sine ? lată cîteva între
bări la care, prin reliefa
rea unor 
încerca să 
răspunsuri.

in «coală, 
anilor de s 
lăcînd parte i 
din procesul di 
mînt 
mai precis are 
să completeze stem qe- 
nerală de cunoștințe si 
este, «ou ar trebui să fie, 
principalul pion al for
mării gustului estetic al 
tinerei generații. Din pă- 
rale însă și 
marea areșeală 
mai este 
tă ca o 
școală și 
locul pe 
sfi-1 ocupe.

invățălori, profesori, pă
rinți șl poate chiar con
ducători de școli care 
văd muzica ca un obiect 
de învățămînt pe prisos, 
neimportant și folosesc
— cînd nu-s observați
— ora de muzică pentru 
aprofundarea cunoștin
țelor de matematică, chi
mie, fizică sau o trans
formă în oră de... muncă

la formarea 
tălii.

Principalele elemente 
care stau la baza învă- 
țămînlului muzical în 
școală sînl: ora de curs, 
ansamblul coral și dife
ritele cercuri de inițiere 
muzicală. Să dăm tutu
ror acestora importanta 
cuvenită șl să nu le fa
cem aride, rupte de rea-

mâneșli. Acestea se rea
lizează mult mai ușor 
folosind mijloacele mo
derne audlo-vizuale : ~ 
magnetofonul, 
diafilmul.

Se impune, 
nea, ca orele 
blu coral să 
ganiza/te ca 
obligatorie. <

dr-a lungul 
• țiifiii muzica, 

integrantă 
ir* invălă- 

complctează sau. 
datoria

aici este 
muzica 

Încă ronsidera- 
.dexteritate" in 
nu i se acordă 

care trebuie 
Sîrrf multi

voluntară, în scopul în
deplinirii unor sarcini 
ale școlii. Aș pune tutu
ror acestora o întrebare : 
. Oare s-ar putea trăi 
intr-o societate numai 
de formule, reacții și fe
nomene. excluzînd muzi
ca. teatrul, filmul sau 
o’le mijloace de delec
tare ? Cum ar arăta o 
asemenea lume ?

Aceste aspecte 
ce-i drept, trebuie 
bătute vehement, 
rece este, credem.
Iul necesară organizarea 
unei fructuoase vieți cul
turale. care să contri
buie Ia cultivarea cres
cândă a spiritului uman.

rare 
com- 
deoa- 
abso-

lilatea vieții. Si să nu 
forțăm elevii în asimila
rea unor lucruri lipsite 
de importanță, în mod 
mecanic, numai ca să în
deplinim condițiile pro
gramei de învățămînt. 
Se impune, de aseme
nea. valorificarea folclo
rului și a tradițiilor lo
cale. în predarea capi
tolelor legate de muzica 
românească. Pentru că 
numai plccînd de aici, 
de lo cântecele și obi
ceiurile locale, pe
copiii lo cunosc mal bi
ne. putem să le formăm 
r moslințo necesare a- 
supra diferitelor slihiri 
și genuri ale muzicii ro-

care

, de aseme- 
î de ansam- 

nu fie or- 
o practică 

ci ca ceva 
absolut necesar, la care 
elevii să participe cu 
plăcere și să simtă far
mecul muzicii. Reperto
riul de cîntece ar trebui 
să fie ales cu multă gri
jă. avîndu-se în vedere 
în primul rind posibilită
țile de interpretare. Ni
meni nu trebuie să se 
avînte la învățarea unor 
cîntece ce-i depășesc 
forțele Interpretative, de
oarece aceasta dăunează 
în primul rînd muzicii, 
iar apoi colectivului cu 
caro se ..lucrează"

Consider o măsură jus
tă organizarea concursu
rilor cultural-arlistice în 
școli, deoarece această 
întîlnire de „forțe" dă 
posibilitatea unei conti
nuități în muncă și obli
gă colectivele artistice 
la organizarea unor spec
tacole de calitate.

O atenție mai mare 
trebuie acordată cercu
rilor artistice cu profil 
muzical organizate în 
școli, care, de multe ori, 
desfășoară o activitate 
formală, cu teme alese 
la voia intîmplării. O 
contribuție de seamă la 
reușita acestor cercuri 
este necesar să ducă și 
organizațiile U.T.C. și de 
pionieri din școli. Bine 
ar fi dacă și casele pio
nierilor ar organiza dife
rite cercuri muzicalo.

Prof. Traian TâMĂȘAN 
Directorul Școlii 

de muzică și arte plastice 
Petroșani

Pe strada Lăpușneanu din „dulce 
lîrgul leșilor", se află o clădire ve
che în stil empire, cu linii severe 
îndulcite doar în partea centrală a 
fațadei de ornamentele bogate, cu 
atlași care sprijină coloane, cu sta
tui așezate în nișe, cu stema medie
vală de pe frontispiciu. O placă de 
marmură neagră informează pe tre
cători că această clădire a fosl ulti
ma reședință din Iași a lui Alexan
dru Ioan Cuza. Din 1959. aici se află 
Muzeul Unirii, care conține exponate 
din cele mai variate, menite să ilus
treze cît mai sugestiv evenimentele 
petrecute în Țările’ Române, din 1829 
și pină tu 1866.

Sălile de la parter sînl consacrate 
dezvoltării economice, politice și so
ciale a principatelor pină în anul 
1850. Cărți, desene, documente, stam
pe, grafice, publicații, așezate toate 
în ordine cronologică, vorbesc des
pre evoluția societății românești în 
anii premergători Unirii.

Urcînd scara monumentală din 
marmură, vizitatorul ajunge la pri
mul etaj. în sălile căruia exponatele 
înfățișează înfăptuirea dezideratului 
de secole al poporului nostru, Unirea 
Principatelor. consolidarea Unirii, 
domnia lui Alexandru loan Cuza etc. 
Tată tronul ultimilor domnitori mol
doveni, din lemn sculptat și aurit, 
pe speteaza căruia se află stema 
Moldovei. Tronai a fost folosit și de

Cuza, din 1859 pînă în 1862, cînd ca
pitala se mută de la Iași ia Bucu
rești. Un facsimil înfățișează scri
soarea lui Moș Ion Roală către un 
clăcaș, în care se spune printre al
tele : „Fiți buni și răbdați o lună sau 
două că boierescul va să cadă...".

Diverse piese de mobilier, vase de 
Sevres, truse, costume, cărți, legate 
artistic, vorbesc despre M. Kogăl- 
niceanu, V. Alecsandri. Coslache 
Negri, cărora le-au aparținut.

In sala dedicată lui Cuza. rețin 
alenția obiectele personale . ale dom
nitorului, decorațiile străine, censul 
de aur cu monogramă, vesela șl la- 
cîmurile de argint, cu stemă și Ini
țiale, costumul de colonel de lăn- 
cieri etc.

Privind aceste exponate vizitatorul 
își aduce aminte de cuvintele lui 
Nicolae iorga despre marele domni
lor. rare în ciuda tuturor legăturilor 
pe care le avea cu boierii „s-a bătut 
vitejește cu el șl, a doua zl după îm
proprietărirea (țăranilor — n. a.) rare 
a fosl, de fapt sămînța cea bună pen
tru viilor, a căzut prin răzbunarea 
lor".

O vizită prin Muzeul Unirii 
Jași echivalează cu o lecție ne 
despre marii oameni ai acestui 
por, despre aspirațiile seculare 
înaintașilor noștri.

Tron-fololiu domnesc din 
lemn de trandafir și goblen, 
cu Inițialele A.I.C. și cu ste
ma Țărilor Române, lucrate de 
femeile din Muntenia și Mol
dova cu ocazia dublei alegeri 
dp la 5—24 ianua' 1859.

din
viu
po
ale

C. PASCU
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Muncii de primire in partid
un caracter dinamic, permanent

(Urmare din pag. a 1-a)

.M.

A 5 A — E.M. Lo-
6 transport — E.M.

E.M. Aninoasa și

baza pnrlidiilui nOs'.r i, iiulindn-1 să 
înțeleagă cerințele prevederilor sta
tul,ire și ale programului partidului, 
hi majoritatea org.vvzaiiilor de ba
za. adunările genei alo în care s-ou 
luat in discuție cererile de primire 
în rîndul partidului au fost temeinic 
pregătite, ele au con-l-lu't o adevă
rată școală de e l n are comunistă.

Ca urmare a muncii politice și or
ganizatorice desfășurate în organiza
țiile de bază dc la Grupul 2 construc
ții T.C.M.M, I.G.I l.F. Petroșani, 
U.R.Uxi.p Institutul de mine Petro
șani C.F.R 4 
nea, 5 atelier, 
Uricani, 2 A
altele în rîndul membrilor de partid 
au fost primiți lunar un număr în
semnat de muncitori și cadre dintre 
oamenii cei mai valoroși. Paralel cu 
sporirea preocupării pentru crește
rea numerică a organizațiilor de 
partid, o atenție deosebită s-a acor
dat educării partinice a noilor mem
bri de partid. In acest sens s-au fă
cut periodic, în adunările generale, 
expuneri pe diferite teme oare au 
contribuit la creșterea răspunderii 
comuniștilor pentru îndeplinirea pre
vederilor statutului partidului. In 
multe organizații de bază membrilor 
de partid noi primiți li s-au încre
dințai sarcini concrete, antrenîndu-i 
astfel la îndeplinirea obiectivelor 
care au stal în fala organizațiilor de 
partid respective.

Eficienta muncii politice desfășu
rate cu privire la creșterea numeri
că 
în 
de 
în iși

CU

și calitativă își găsește expresie 
faptul că numeroase organizații 
partid și-au consolidat rîndurile, 
locurile de producție cheie

desfășoară activitatea comuniști 
experiență oare constituie exemple 
demne de urmat pentru colectivele 
în care muncesc. Organizațiile de 
partid exercită o influență tot mal 
crescîndă în mase, numărul celor 
care aspiră să devină membri ai 
partidului maxist-leninist este în con
tinuă creștere. Realizarea acestei as
pirații este determinată însă, în pri
mul rînd. de modul în care comi
tetele de partid, organizațiile de ba
ză conduc munca de primire în par- 
lid

Analizînd munca de întărire a 
rîndurilor organizațiilor de partid. 
Biroul Comitetului municipal de par
tid a apreciat că deși s-au obținut 
rezultate bune în această direcție, 
un- • organe și organizații de oarlid 
nu asigură constantă și perspec
tiv,? muncii de primire în partid.

In anumite sectoare de activitate 
b" ' -azâ un număr însemnat de oa
meni ai muncii care întrunesc toate 
condițiile de a fi primiți în partid 
însă, ca urmare a unei preocupări 
insuficiente din partea organizațiilor 
de bază, primirea în partid nu se 
desfășoară la nivelul cerințelor și a 
posibilităților existente.

sectoare, organizațiile dc baz.’î nu 
manifestă suficientă preocupare pen
tru pregătirea temeinică a celor cate 
doresc să Intre în partid. Acțiunile 
privind creșterea numerică si calita
tivă a rîndurilor partidului nu une
ori un caracter sporadic. Astfel, or
ganizațiile de bază nr. 1 R 3 B, 5 B, 
7 B, 9 A — E.M Lupeni. nr. I A.
4 C — E.M. l onca. I C. 6 C
Vulcan. 2 B. 3 B. 3 C - E.M. Dîlja 
și S.C.S.M. nu au primit in rindurilc 
lor în anul 1968 nici un membru, 
deși în aceste sectoare își desfășoa
ră activitatea un număr însemnat de 
muncitori, tehnicieni cu o bogată 
experiență profesională. Unele orga
nizații de partid din sectorul fores
tier. comerț, coloana Vulcan T.A.. 
sectorul 4 Urioani al T.C.M.M.. Gru
pul școlar minier Petroșani. Liceul 
industria) și S.C.S.M. mani testă o 
slabă preocupare in ceea ce priveș
te pregătirea și atragerea în partid a 
tovarășilor din rîndul activului fără 
de partid. Nu sînt îndrumate peste 
lot cu competență nici organizațiile 
U.T.C. de a recomanda cei mal buni 
tineri pentru a fi primiți în partid.

Unele organizații de partid ca nr.
5 — E.M. Petrila, 12 funicular - 
E.M. Lupeni. nr. 4 A — E.M. Lonea. 
nr. 3 Preparația Lupeni, nr. 12 D. 1 B 
și 8 C - E.M. Vulcan. 1 B — E.M. Paro
șeni, I.F. Lonea, comerț Petrila și I.G.I. 
— sector Petroșani nu manifestă su
ficientă exigență față de calitățile 
moral-politice ale celor care solicită 
primirea fn partid. Așa se explică 
faptul că unii dintre cei primiți în 
partid, au studiile elementare incom
plete, nu sînt temeinic pregătiți din 
punct de vedere politic, ideologic, 
cultural și profesional.

In etapa actuală toată atenția tre
buie acordată întăririi rolului de 
conducător politic al organizațiilor 
de partid, sporirii capacității lor de 
mobilizare a colectivelor de rnuncă 
la îndeplinirea angajamentelor de 
întrecere asumate pe anul 1969.

Creșterea numerică și calitativă a 
rîndurilor partidului va determina 
întărirea continuă a rolului conducă
tor a) organizațiilor de partid. Pen
tru aceasta este însă necesară spo
rirea preocupării organizațiilor 
bază pentru pregătirea politică
ideologică a celor care solicită in
trarea în partid și, în primul rînd, 
a muncitorilor care lucrează în sec
toarele hotărîloare ale producției.

Sarcina de pregătire și primire in 
partid a celor mai înaintați oameni 
ai muncii este o sarcină a întregului 
organ de partid, a tuturor comuniș
tilor. Membrilor de partid cu ex
periență să li se încredințeze sarci
na de a se preocupa de pregătirea 
și recomandarea în partid a acelor 
tovarăși care prin activitatea lor au 
dovedit că merită înaltul titlu de 
membru al partidului. Organizațiile 
de partid au datoria să inițieze ase
menea măsuri care să asigure pre
gătirea politică și Ideologică leinei-

niefi a celor care solicită primirea 
în partid. Se cer luate măsuri pen
tru evitarea ușurinței unor birouri 
de organizații de bază care eonvon- 
că In pripă adunările pcnlrn discu
tarea cererilor de primire in partid. 
Astfel de adunări devin o simplă 
formalitate și nu constituie un mo
ment solemn, o școală dc educare 
partinică a celor primiți in part’d.

O atenție deosebită trebuie acor
dată muncii dc primire în partid In 
organizațiile de bază din sectoarele 
forestiere, organizațiile dc schimburi 
ale exploatărilor miniere, șantierele 
de construcții social-cuilurale și In
dustriale, în unitățile comerciale șl 
sănătate, din rîndul cadrelor didac
tice și din alto domenii le activi
tate.

In vederea ridicării pe o treaptă 
calitativ superioară a întregii 
de primire în partid, Biroul 
telului municipal de partid a ■ 
ral măsuri corespunzătoare. I 
verînd pentru imprimarea în ai 
activitate a caracterului permanent 
și a perspectivei în toate organiza
țiile de bază, întărind exigența șl 
în aceeași măsură preocuparea pen
tru pregătirea politico-ideologică a 
celor care solicită primirea in rîn
dul comuniștilor, vom ai'cgura ca or
ganizațiilor noastre de partid să-și în
deplinească cu și mai multă compe
tență sarcinile complexe ce le stau 
în față.

Duminică 26 ianuarie

munci 
Comi- 
eîabo- 
Perse- 
iccaslfl

Alte propuneri de candidați

08 sM &
nici n-au mal ajuns la locu
rile unde trebuiau să vegheze 
in noaptea aceea, ci la spi
talul din Petroșani.
l-au ars
„ars" șl
pe el...

Flăcările 
șl-i ustură. Ar trebui 
șeful. Să-l „usture" șl

Curată 
firmă...

servirea” Lupeni mal trebuie... 
spălată. Nu de altceva, dar 
ca să putem spune... curată 
Urmă.

la lozul!.

Spălătoria și curățătoria 
chimică din Lupeni ore o fai
mă pe care puține asemenea 
unilăli o au. Dacă duci, de 
pildă, un costum la vopsii 
(pentru că aici sc și vopseș
te). ai toate șansele să te În
torci acasă cu haină neagră șl 
pantaloni albaștri sau Invers ; 
dacă duci un balon la curățat, 
așa ti-l curăță. Incit ori tre
buie să-l duci pe urmă la cro
itor, ori' tiă-l duci la o... spă
lătorie chimică. Sini și „ope
rativi" lucrătorii de aici. Nu 
se mullumksc cu două, trei 
vizite ale clientului. Adepli 
ai proverbului „Ochii care nu 
se văd se ui/â", ei te Invită 
să le calci de N ori pragul 
pentru â-ti sboale lucrurile 
duse pentru .spălat, cură/al 
sau vopsit. Multi cetățeni că
rora li Qau „lucrat" o dală 
aici diierile obiecte de Îmbră
căminte, a doua oară n-au 
mai venit. Ap preferat să... 
uite. Trebuie să recunoaștem 
că Urma acestei unilăli a co
operativei meșteșugărești „De

Isprava 
paznicului șef

Agenfla
20—23 
orlclnd

I.oto-Prono- 
Lupenl poli 
un buletin

Stand de probă nou 
la complexul C.F.R. Petroșani

In seara zilei de 18 ianuarie 
a.c., paznicii contractuali din 
grupa Pelrila-Lonea s-au pre
zentat, ca de obicei, la sediu 
la ora 21 pentru a semna con
dica de prezentă. Ivănuș Nl- 
colae a aprins locul fn soba 
din sediu pentru ca, după ce 
paznicii 
locurile 
Izd raru 
căldură.

se vor îndrepta spre 
de veghe, șelul lor, 
Alexandru să aibă 

Cind a venit Izdroru, 
I s-a părut că nu-l cald, 
tocul nu prea arde bine 
„ingenios" (doar de-aia-i 
peste paznici), a Încercat 
agile. A luat o sticlă cu ben
zină, a deschis ușa de la sobă 
șl a aruncat pe loc. Flăcările 
au Învăluit sticla și mina lui. 
Speriat, a aruncat-o în ca
meră, printre paznici, pun f nd 
in pericol viafa oamenilor 
și sediql. De fapt, paznicii Ivă- 
nuș Nicăiae și Bord Vlorel

că 
șl, 

șei 
să-l

să ceară

bule-
lupenenli pre- 

lămuriri (lln

De la 
spori nr. 
cumpăra 
Pronosport, Pronocxpres, Loto
sau un loz In plic. Le vinde 
angajata unității, Gross Marla. 
Dar, după ce cumpără 
line de aici, 
feră
altă parte. Nu vor să asculte 
răspunsurile repezite, fn doi 
peri ale Măriei Gross.

Intr-o zl, un cetățean timid, 
neinlliat 
sportive, ccrlndu-i unele lă
muriri, a 
cu toiul... nesportiv din par
tea respectivei salariate.

— Nici all ta lucru nu știi, 
omule ? Mai studiază, mal 
sport I Ce vrei, să cfșllg 
pentru dumneata ?

Sigur că nimeni nu are 
ceaslă pretenție. Atunci nici 
Gross Marla să nu aibă pre
tenția că e absolvită de a da 
lămuririle necesare celor ce-i 
calcă pragul agenției. Ce e 
așa de greu să răspundă iru- 
mos la întrebările oamenilor 1 
Doar nu e vorba de a conduce 
jh meci de fotbal...

Telex TV.
Lumea copiilor: 
drăvană”.
.Mult e dulce și frumoasă" — 
emisiune de limbă româna.
Pentru școlari: Să ne cunoaștem 

lungul Dîmbovi-

fn jocurile astea...

primii un răspuns

Telejurnalul de seară.
Buletinul meteorologic. 
„Cununița griului' — (film).

20,00 Tele-enciclopedia, 
21,00 Un invitat pe săptămină r

Constantin Drăgliicl.
21,20 Filmul seria) : „Sfînlul' — 

„Cumpăna justiției".
22.15 „Muzică... la zero grade" — 

emisiune muzical-distractivă.
23,00 Telejurnalul do noapte.
23.15 închiderea emisiunii.

Continuînd să se desfășoare în 
toate localitățile Văii Jiului, adună
rile alegătorilor au desemnat alți 
candidați pentru alegerile de la 2 
martie. Adunarea care a avut loc 
la Școala generală nr. 6 din PETRO
ȘANI, a desemnat drept candidați 
pe tovarășii Șandor Ignat, pentru cir
cumscripția eleatorală județeană nr. 
64, Popescu Virgil, Enache Mihai și 
Pienaru Ioan, pentru circumscrip
țiile electorale' municipale nr. 28, 29 
șl 30, iar adunarea de la U.R.U.M.P. 
a desemnat candidați pe tovarășii 
Militaru Victoria, pentru circum
scripția electorală județeană nr. 57, 
Drăgan Luiza, Legrand Iosif și An
drei Elena. în circumscripțiile elec
torale .municipale nr. 7, 8 și 9.

La ANINOASA au fost desem
nați drept candidați tovarășii Feler 
Gheorghe, pentru circumscripția e- 
lectorală municipală nr. 105, Varga 
Ioan, Simo Iosiî, Șortan Ioan, Arvat 
Alexandru și Petrileanu Gheorghe, 
pentru circumscripțiile electorale co
munale nr. 33, 34, 35, 36 și 47.

O însuflețită întrunire a avut loc 
feri seară' la Școala generală nr. 5 
din orașul PETRILA. Alegătorii pre- 
zenți aici au desemnat candidați pe 
tovarășii Borza Elena și Cașotă Ilie, 
pentru circumscripția electorală ju
dețeană nr. 77 și 84, pe tovarășul 
Iliescu Gheorghe și Musca Maria, 
pentru circumscripția electorală mu-

nicipală nr. 67 și 90, pe tovarășii 
Havlin Iosif, Udrea Margareta, Mel- 
czer Mihai și Popovici Nicolae, pen
tru circumscripțiile electorale 
nești nr. 19, 20, 65 și 66.

întrunirea alegătorilor de la 
generală din Bărbăteni — 
LUPENI, a desemnat candidați 
varășa Racolța Ana, pentru circum
scripția electorală județeană nr. 105, 
și pe tovarășii Blaga loan și Moraru 
Elena, pentru circumscripția electo
rală municipală nr. T61 și 166, Bar
bu Eleonora, Zamfir Iuliana, Zavoda 
Emil "și Rojnai Ana pentru circum
scripțiile electorale orășenești nr. 31, 
32, 41 și 42. Tovarășii Mateș Slellan și 
Miclăuș Petru au fost desemnați can
didați în circumscripțiile comunale 
nr. 2 și 3 din BÂNIȚA.

Candidații de depulați propuși ieri 
Ia VULCAN sint tovarășii Mihăilă 
Gheorghe și Bendea Pighi, pentru 
circumscripțiile electorale județene 
nr. 93 și 94, Cucu loan, Ripa Petru, 
Cita Minerva pentru circumscripțiile 
electorale municipale nr. 119, 123 și 
136, Fodor Petru, Moldovan Eleonora, 
Karpati Maria, Rîpa Petru, Zsiray 
Sigismund și Dună Valeria, pentru 
circumscripțiile electorale orășenești 
nr. 22, 23, 30, 31, 56 și 57. La URI
CANI au fost desemnați candidați, 
tovarășii Mihuț Ioan, Stancău loan 
și Sorescu Constantin, pentru cir
cumscripțiile electorale orășenești 
nr. 41, 42 și 30.

PROGRAMUL I : 6,05 Cînlec. joo 
și voie bună; 7,00 Concertul dimi
neții ; 8,00 Radiojurnal. Sumarul pre
sei. Buletin meteo-rutier; 8,15 Ciulă 
Puica Igiroșanu, Sara Montiel. Os- 
ten Warnerbing, Cristian Popescu; 
9.00 Radiomagazinul femeilor; 9,30 
Corul de copii al Radioteleviziunii; 
9,45 Pagini din opereta ..Culegătorii 
de stele" de Florin Comișel; 10.00 
Ora satului,- 11,05 Avanpremieră 
cotidiană; 11,15 Ilustrate muzicale» 
12,00 De toate pentru toți; 13,00 — 
16,30 Estrada duminicală; 14.00 Ra
diojurnal ; 16,30 Unda veselă; 17.00 
Concert de după amiază ,- 18,05 In- 
tîlnire cu melodia populară și inter
pretul preferat: 18,30 Teatru sc tirt
(Săptămîna I.L. Caragialc); ..JUSTI
ȚIE' și „ARTICOLUL 211"; 19,10 Va
rietăți muzicale; 19,30 lancu Jianu' 
— serial radiofonic pentru tinerii 
ascultători (VIII); 19,45 Recital de o- 
peră Lucia Stănescu ; 20.00 Radiojur
nal. Sport; 20,10 Agendă folclorică ; 
21,00 Muzică de dans; 22,00 Radio
jurnal. Buletin meteorologic. Sport ,- 
22,20 Noutăți de muzică ușoară; 22,30 
Moment poetic; 23,05 Dansați în 
ritmul preferat; 0,05 — 5,00 Estrada 
nocturnă.

orășe-
La complexul C.F.R. Petro

șani a fost dat în folosință un 
stand de execuție a probelor 
de frînare la trenurile de mar
fă. Standul — o instalație mo
dernă — este compus din 7 
r.obineți mecanici de unde sc 
pot face alimentarea șl 
probele de frînare la trenurile 
care pleacă din stația Petro
șani. Acest stand prezintă a- 
vantajul că dintr-un singur loc 
se pot alimenta trenurile

pe toate liniile din stație. Ins
talația, aflată într-o încăpere 
corespunzătoare, este ferită de 
intemperiile iernii. Ea a fost 
concepută și'realizată de către 
șeful de tură Vîrtop Avram 
de la revizia de vagoane. La 
executarea ei au contribuit și 
lăcătușii Benea Simion, Doliu 
Eugen și sudorul Mihaly Ste-

de 
și Text și foto i

Vaier CRĂCIUNESCU

0 „pasăre călătoare
filodormă-n cioccu Chirurgul cu mîini de aur

Pentru prevenirea defecțiunilor

că Damir Gheorghe

DUMINICA 26 IANUARIE

București I Nu știm 
dar pe Damir îl e-

F. COROI
corespondent

rol important în aclivl- 
I.E.C. Paroșeni pentru

In clișeu : Dispecerul de serviciu Ghioancă loan.

Școala 
orașul 
pe to-

Cîtcva precizări pentru elevii 
din clasa a XII a

In Valea Jiului s-au construit lo
cuințe moderne, confortabile. Tot mai 
mulți- locuitori din municipiu se mu
tă în case noi, in apartamente în 
care vor iocui ani de zile. Nu-i mai 
puțin adevărat insă că în Valea noas
tră sint și locatari asemeni păsări
lor călătoare, care emigrează mereu 
dintr-un cuib în altul. Aceștia, du
pă ce prin propria neglijență degra
dează bunurile dintr-un apartament, 
depun cerere la sectoarele unde lu
crează. la consiliile populare prin 
care solicită schimb de locuință. Nu 
de puține ori, fără prea mult dis- 
cernămînt, capriciile le sînt satisfă
cute. Dacă s-ar face o statistică a 
tuturor bunurilor deteriorate de oa
meni care se mută de colo-colo, s-ar 
constata, desigur, că pagubele aduse 
statului nu sînt de loc neglijabile 1 
„Păsările călătoare" nu se mulțumesc 
însă doar cu mutarea dintr-un „cuib" 
în altul. Au grijă ca la plecarea din
tr-un apartament să aducă imediat, 
fără aprobarea organelor în drept, 
pe nltcineva in loc. Nu degeaba, ci 
în schimbul unor frumușele „recom
pense' materiale. Cum însă însuși
rea abuzivă de bani pentru ceda
rea unui privilegiu, qșa-zisa filodor- 
Bid, este pedepsită de lege, vlocata- 
rul-cuc" recurge la un tertip: vîn- 
zarea obiectelor ce-i sint de prisos 
la prețuri speculative. Tranzacția se 
încheie cam astfel: „Iți las mobila 
să n-o mai car în altă parte și De 
înțelegem noi". Se „Înțeleg" ca noul 
locatar să plătească pentru trei scau
ne rupte, un coș de hîrtii șl o masă 
care are nevoie de „mici reparații" 
J 000, 2 000, 5 000 lei. Depinde de 
„bunăvoința" celui care pleacă șl de 
„dărnicia" celui care Intră în apar
tament. Ca o „garanție" că afacerea 
nu va da bătaie de cap, „pasărea 
călătoare" îi lasă „clientului' său 
ordinul de repartiție și contractul de 
închiriere. Dacă la „tranzacție" par
ticipă șl alte persoane, se mai bea 
și-ud ildămaș. Deși nu se știe dacă 
va fl de bun augur 1

In ziua de 17 Ianuarie a. c. cineva 
din Lupeni ne-a telefonat la redac
ție: „Veniți in strada Tudor Vladi- 
miiescu. blocul 44, din Lupeni să ve
deți cum o familie este scoasă în 
stradă din apartamentul la care a- 
vea dreptul!".

Ne-am deplasat la Lupeni. Din cele 
discutate cu organele locale, cu per
soanele in cauză =;• din constatările

noastre ne-am convins că e vorba 
tot de filodormă și de implicațiile ei. 
Cum s-au petrecut lucrurile? Șeful 
depozitului I.R.V.A. Lupeni. Bondoc 
Constantin, s-a mutat cu serviciul 
la Petroșani, la depozitul de bere. 
La plecare n-a predat locuința la 
spațiul locativ, cum e normal, ci a 
recurs la o ilegalitate. L-a adus în 
locul său pe cetățeanul Damir Gheor
ghe. I-a lăsat locuința în schimbul 
unei sume de bani. Cît? La consi
liul popular am fost informați că e 
vorba de citeva mii de lei, iar Da
mir G. susține că „nu i-am dat lui 
Bondoc decît 500 lei".

— Pentru ce i-a ti dai acești bani ? 
Damir, care are acum în loc de 

repartiție forme de evacuare, nu 
răspunde. Are în schimb doi „avo- 
cați", Sorescu loan și Chiriacu Pe
tru, care vorbesc și neîntrebați.

— Eu am aranjat lucrurile între 
Bondoc și Damir — zice Sorescu. 
Dar... Consiliul populai a dat re
partiție altuia. Insă nici noi nu 
ne-am lăsat. L-am luat pe Damir cu 
mine și hai la 
încă rezultatul, 
vacuează.

— Da, pentru
a intrat ilegal în locuință prin tran
zacție cu Bondoc C. — intervine 
tovarășa Roșu Ioana, șefa serviciu
lui spațiu locativ din Lupeni.

Legile sînt valabile pentru toată 
lumea, ele trebuie respectate de toți 
cetățenii. Normal era ca Damir 
Gheorghe să solicite locuință la sec
torul V, unde lucrează, și în limita 
posibilităților 1 s-ar fi repartizai o 
altă locuință în locul celei din str. 
23 August. Dînsul însă a preferat 
să substituie legile prin „lămuririle" 
locatarului „binevoitor" Sorescu loan. 
Consecința: a fost evacuat. In pri
vința sumei de bani, dacă se 
păgubit, poate să se adreseze 
nelor de miliție, justiției.

La fel a comentat această 
de lucruri tovarășul Brașoveanu Vic
tor. vicepreședinte al consiliului 
popular al orașului, care ne-a spus 
că in Lupeni filodormă a devenii un 
obicei la ordinea zilei. Dar cei care 
procedează astfel nu au decît de 
pierdut. E bine s-o știe fiecare cetă
țean care nu respectă legalitatea so
cialistă, care uzează de bunăvoința 
unor persoane nu întotdeauna bine 
intenționale.

Binecunoscuta atmosferă a 
spitalelor: liniște deplină, cu
rățenie desăvîrșită, miros per
sistent de medioamenle. Cu 
chipurile îngrijorate, surori și 
asistente stau în jurul medicu
lui chirurg Leonard Abramo
vici care, cu mișcări sigure și 
armonioase, consultă uri caz 
grav în camera de urgență a 
Spitalului unificat tiin Lupeni. 
Intervenția chirurgicală este 
urgentă: mica pacientă are o 
ruptură de splină, se află între 
viată și moarte. Se pregătește 
masa de operație. începe o 
muncă încordată de peste două 
ore. Atenție, pricepere, preci
zie, experiență acumulată șl 
multă, multă dragoste pentru 

O transfuzie de sînge și,

după cîtva timp, pe fața mică 
se văd semnele vieții care a 
învins moartea... După două 
ore de efortuți chirurgul Abr-a- 
movici, îjnprdună cu asistenta, 
zîmbesc pșurați și fericiți: au 
reușit 1 '

Eva Szikszai. de 9 ani, ele
vă la Școala generală nr. 1 
Lupeni. se află în afara primej
diei, se va însănătoși, își va 
continua lecțiile întrerupte din 
cauza accidentului suferit cu 
cîtva timp în urmă. Medicul 
Abramovici și” colectivul medi
cal au îndeplinit nobila respon
sabilitate umană : au redat vie
ții un copil.

crede 
orga-

stare

P Ini BREBFN

tatea 
îndeplinirea și depășirea pla
nului pe 1969 la toți indica
torii îl are prevenirea inci
dentelor și reducerea număru
lui de opriri la agregatele de 
bază (cazane, turbine ele). De 
aceea sesizarea la timp a de
fecțiunilor — oricît de neîn
semnate în aparentă — și re
medierea lor urgentă este una 
din sarcinile principale ale 
secțiilor.

Prin punerea în funcțiune a 
transformatorului de lucru de 
25 MVA care alimentează ser
viciile interne ale blocului 4 
de 150 MW s-a mărit sigu
ranța în exploatare a centra
lei. Se prevede atît accelera
rea reparației la cazanele I șl 
BJ, oprite în 1968, cît și înlo
cuirea demenților de econo- 
mizor cu grad înaintat de 
uzură prin demenți noi la 
cazanele XI și XII ale centra
lei Vulcan.

Cei aproape 60 000 de școlari din 
clasa a XH-a se află în ultimele 
săptămîni de cursuri. Ei vor începe, 
în trimestrul următor, recapitularea 
și sintetizarea materiei, pentru a se 
prezenta cît mai bine pregătiți la e- 
xamenul de bacalaureat. La obiec
tele pentru care se cere la exame
nul de bacalaureat materia studiată 
în clasele IX—XII — literatura ro
mână, literatura maternă, matema- 
matica, fizica, chimia, latina, limbile 
moderne — repetiția se va desfășu
ra între 7 aprilie — 24 mai, iar la 
disciplinele a căror materie apar
ține exclusiv clasei a XH-a — is
toria României, biologia, filozofia și 
socialismul științific — predarea va 
continua pînă la 30 aprilie, urmînd 
ca repetiția să se facă de la 3 la 
24 mai.

Candidații secției reale vor sus
ține la bacalaureat probe scrise și 
orale la literatura română și mate
matică, iar la fizică, chimie sau bio
logie, după alegere, numai probo 
orale. Cei de la secția umanistă vor 
fi examinați, scris și oral, la lite
ratura română, la una din limbile 
moderne studiate începînd din cla
sa a V-a sau a vt-a ale școlii ge
nerale, sau la limba latină. Ei vor 
răspunde oral, la istoria României, 
biologie sau filozofie și socialism 
științific după preferință.

Candidații proveniți de la secțiile 
și liceele cu predare în limbile na
ționalităților conlocuitoare vor da 
examen și la literatura maternă.

Pentru viitorii bacalaureați care 
vor dori să intre la facultate, Mi
nisterul Invățămîntului elaborează 
acum broșura „Admiterea în învă- 
țămînlul superior — 1969—1970".
Ea va prezenta rețeaua și profilul 
instituțiilor de învățămînt superior 
în următorul an universitar, pro
bele de concurs, condițiile de admi
tere ele.

(Agerpres)

VREMEA
Ieri, temperatura maximă la Petro

șani a fost de zero grade, iar tem
peratura minimă de minus 4 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 24 DE 
ORE: Vremea se menține rece, cu 
precipitații slabe sub formă de nin
soare. Vînt din sud.

PROGRAMUL 11 : 6,00 Muzică u- 
șoară; 7.00 Răsună cîntecul și jocul 
pe întinsul patriei ; 7,37 Divertismen
te pentru fanfară; 8,00 Muzică; 8,05 
Teatru radiofonic pentru copii ; 9,00 
Melodii de Aurel Giroveanu și Geor
ge Grigoriu ; 9,30 Radio-publicitate ; 
9.45 Cintece și jocuri populare: 10.03 
Avanpremieră cotidiană; 10,15 So
liști de muzică ușoară ■, 10,45 A 7-a 
artă; 11,00 Concert Schubert; 12.40 
Cîntăreți celebri și folclorul: Flo
rence Austral; 13,00 Radiojurnal; 
13,10 Caleidoscop muzica) ,■ 14,00 Or
chestra de muzică populară a Ra
dioteleviziunii; 14,20 De la operetă 
la operă; 15,30 Cine știe, cîșligă: 
„România în circuit" (partea a 11-a); 
15,50 La horă-n sat; 16.15 Album 
coral; 16,30 Formații românești de 
jazz; 17,00 Revista literară radio,- 
17,30 Caravana fanteziei (emisiune 
pentru tineret); 18,30 Romanțe ;
19,05 Melodii magazin,- 20,00 Panora
mic opera20.40 Orchestra de mu
zică ușoară a Radioteleviziunii ,- 21,00 
Radiojurnal ; 21.10 Din repertoriu)
Măriei Tănase; 21,30 Studioul de 
poezie21,45 Canțonete cu Mario 
Lanza; 24,00 — 1,00 Muzică de
dans.

BULETIN? DE ȘTIRI. Progra
mul I: 6,00; 11,00; 16.00; 18,00; 
24,00; 1,00; 2,00; 4,00.

Programul II: 6,30; 7,30;
10,00; 19,00; 23,00; 0,55.

I T I N
(Urmare din pag. 1)

® Copii ! Vreți să vedeți 
pe Omul năzdrăvan ? Atunci 
veniți duminică ora 10, în 
sala bibliotecii Casei de cul
tură unde îl veți putea ve
dea...

SPORTIV
€< Chemarea înălțimilor 

i-a făcut pe schiorii de la 
Sportoc, Constructorul mi
nier și Școala sportivă din

E R A R
Petroșani, pe cei de la Mi
nerul Lupeni și Energia Pa
roșeni să urce la Straja. 
Aici vor avea loc întreceri 
de schi.

® Etapa a doua a cam
pionatului municipal de po
pice se desfășoară sîmbătă, 
ora 16, și duminică de la 
ora 8, avînd în program ur
mătoarele meciuri : Minerul 
Vulcan — Jiul I Petrila ; Jiul 
II Petrila - Utilajul Petro
șani ; Viscoza - Preparato
rul (ambele din Lupeni).

FILM E
PETROȘANI - 7 Noiembrie : Ul

timul voievod : Republica : Noap
tea : PETRILA : Praștia de aur ; 
LONEA - Minerul : Căderea Im
periului roman, seria I și II ; ANI
NOASA : Tarzan, omul maimuță ; 
VULCAN : Operațiunea San Ge- 
naro ; PAROȘENI : Am întîlnit ți
gani fericiți ; LUPENI - Cultural : 
Neînțelesul ; Muncitoresc : împuș
cături pe portativ ; URICANI : Pi
ramida zeului Soare.

L

I. R. E. H. DEVA
Secția de distribuire
a energiei electrice

PETROȘANI
Anunță consumatorii de energie electrică din muni

cipiul Petroșani că începînn :u data de 24 ianuarie 1969 
s-au schimbat numerele de telefon la centrele de ridi
care a deranjamentelor pe localități astfel :

PETROȘANI — telefon interurban
automat

- 1651
- 335

PETRILA-LONEA - telefon interurban 
automat

ANINOASA - telefon automat

VULCAN - telefon interurban 
automat

- 24
- 18

- 37

- 112
- 36 sau 96

La tragerea 
au fost extrase 
numere : 
58, 21, 12,

Fond de

din
din

24 ianuarie 1969 
urnă următoarele

9, 77, 24, 78, 29, 03, 
87, 7

premii i 970 255 lei.

19.

LUPENI - telefon interurban 
automat

Abonații vor anunța 
curent electric centrelor 
care sint obligate să le

- 145
- 32

telefonic orice întrerupere de 
de ridicare a deranjamentelor, 
remedieze.
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STEAGUL ROȘU

0 delegație
a Consiliului Național

al Cercetării
Științifice din România

vizitează Franța
PARIS 24. — Corespondentul A- 

gerpres, Al. Gheorghiu, transmite: 
La ’ vi talia lui Pierro Aigrain. de
legatul general al guvernului pen
tru 
din 
lui 
din

cercetarea științifică și tehnică 
Franța, o delegație a Consiliu* 

National al Cercetării Științifice 
România, condusă de Ștefan

Bîrlea, prim-vicepreședinte al C.N.C.S. 
întreprinde o vizită în Franța. 
Membrii delegației române au vizi
tat șantierul naval din portul Le 
Havre, 
marea 
cietălii 
mare.

De asemenea, oaspeții români 
întîlnit cu membri ai conducerii 
titutului francez de petrol șl 
Institutului de cercetări în domeniul 
informațiilor.

unde se află în construcție 
platformă „Pentagone" a so- 
Neplun, pentru forajul pe

s-au
Ins- 

al

- •—-
R. F. a Germaniei

Președintele
Bundestagului,

Eugen Gerstenmaier,
și-a prezentat

4 Ă

încheierea lucrărilor Reuniunii 
experților guvernamentali pentru 
cooperarea științifică și tehnică

GENEVA 24 — Corespondentul Agerpres, Horia Liman, 
transmite : In zilele de 20—24 Ianuarie s-au desfășurat la 
Palatul Națiunilor lucrările Reuniunii experților guverna
mentali pentru cooperarea științifică șl tehnică, organizată de 
Comisia Economică ----- -
inițiative a României,

Reuniunca a avut ca obiective 
principale examinarea posibilităților 
de lărgire și promovare a cooperă
rii științifice și tehnice în Europa 
sub auspiciile Comisiei și studierea 
măsurilor re vor trebui să fie luate 
pentru a îngădui Comisiei să-și în
deplinească această sarcină pe o 
bază permanentă, inclusiv întărirea 
mecanismelor Instituționale pentru o 
cooperare de asemenea gen.

Au participat membrii Comisiei 
Economice O.N.U. pentru Europa și 
reprezentanți ai Instituțiilor specia
lizate și organizațiilor interguvor- 
namentale, între care F.A.O., 
U.N.E.S.C.O., O.M.S., U.I.T.. A.I.E.A.. 
G.A.T.T. ele. Delegația țării noastre

O.N.U. pentru Europa, pe baza unei 
adoptată în aprilie 1967.

a fost condusă de acad. Aurel A- 
vramescu, directorul Centrului de 
documentare științifică al Acade
miei Republicii Socialiste România. 

Cooperarea științifică și tehnică 
între țările avînd sisteme social-e- 
conomice diferite au fost obiectul unor 
largi dezbateri. Majoritatea delega
țiilor s-au pronunțat în favoarea 
multiplicării domeniilor în care 
ceastă cooperare este posibilă. Se
cretariatului Comisiei Economice 
a O.N.U. pentru Europa 1 s-a reco
mandat să ia măsuri în vederea în
tocmirii unui studiu cu privire la 
foloasele aplicării tehnicii în co
merțul international și, în primul 
rînd, în schimburile est-vest.

a-

Vicln.tinul de sud

LUPTE LINGĂ ORAȘUL
QUANG NGAI '

SAIGON 24 (Agerpres). — In a- 
propierea orașului sud-vietnamez 
Quang Ngai au avut loc vineri, 
pentru a cincea zi consecutiv, lupte 
între detașamente ale 
țional de Eliberare 
forțelor americane — 
respondents agenției 
Internațional. Ambele 
ferit pierderi. Ciocniri între forțele 
patriotice și trupele saigoneze au 
avut loc și în Delta Mekongului, la 
aproximativ 160 kilometri de capi
tala sud-vietnameză.

Frontului Na
și unităli ale 
relatează co- 
United Press 
părți au su-

Comandamentul american a anun
țat că unitățile F.N.E. au doborît 
alte două avioane de tip „F-100 Su
per Sabre" ale forțelor S.U.A., unul 
în Delta Mekongului, iar celălalt 
în apropierea fostei capitale impe
riale, Hue.

„Fortărețele" zburătoare americane 
„B-52" au efectuat în ultimele 48 
de ore noi raiduri în zona Da Nan- 
gului și în împrejurimile orașului 
Hue, unde comandamentul american 
presupune că patiioții dețin poziții 
fortificate.

FRÂMÎNTĂRILE POLITICE DIN BOLIVIA
LA PAZ 24 (Agerpres). — Criza 

guvernamentală din Bolivia declan
șată in urma demisiei ministrului 
de interne, David Fernandez, a că
pătat o soluționare, cel puțin tem
porară. Președintele tării, Rene 
Bairientos, a refuzat să accepte de
misia lui Fernandez și a demis, în 
schimb, pe Jorgc Rios Gamarra, se
cretar general la Președinție, mem
bru al guvernului.

Potrivit agenției UPI, Gamarra a 
fost văzul înti-un restaurant din 
La Paz cu un grup de șase persoa
ne, arestate de politie sub acuzați» 
de a fi complotat împotriva regimu
lui. Cele șase persoane au fost eli
berate apoi din ordinul președinlc-

Iul Barrientos, ceea ce a determinat 
prezentarea demisiei ministrului de 
interne. Agenția citată menționează 
că președintele bolivian a acționai 
împotriva lui Gamarra șl după ce 
un deputat guvernamental, Zacarias 
Piaza, a amenințat că îl va... împuș
ca pe secretarul general la Preșe
dinție, dacă acesta nu va fi demis. 
Rios Gamarra a dezmințit că ar fl 
complotat împotriva președintelui 
Barrientos. S-a menționat că majo
ritatea complotiștilor ar fi aparținui 
partidului Mișcarea națională revo
luționară, a fostului președinte Vic
tor Paz Eslenssoro,
putere în 1964 și care trăiește acum 
în exil în Peru.

răsturnat de la

ORIENTUL APROPIAT
• DIVERGENȚELE DIN SINUL GUVERNULUI ISRAELIAN

• DECLARAȚIA REPREZENTANTULUI S.U.A. LA O.N.U.

TEL AV1V 24 (Agerpres). — Ges
tul generalului Ylgal Allon, vice
președinte al Consiliului de Miniș
tri, care a demisionat din patru co
misii interministeriale, continuă să 
preocupe cercurile politice israelie- 
ne, fiind interpretat ca o punere în 
gardă a primului ministru și ar pu
tea fi urmată de părăsirea guvernu
lui, dacă unele din revendicările 
sale nu sint satisfăcute. In esență, 
divergentele care au opus pe Levi 
Eshkol colaboratorului său apropiat 
se dalorcsc punctelor de vedere di
ferite în ceea ce privește politica 
urmată în teritoriile ocupate.

PARIS 24 (Agerpres,. — Răspurr- 
zind unei întrebări cu privire la po
sibilitatea recunoașterii Israelului de 
către statele arabe, regele Hussein 
al Iordaniei a declarat In cadrul u- 
nui Interviu acordat postului de ra
dio Luxemburg și transmis de Franca 
Presse: „Potrivit termenilor rezolu
ției Consiliului de Securitate din 22 
noiembrie 1967, noi vom fi obligați 
să recunoaștem toate țările angajata 
in conflictele din Orientul Apropiat, 
Israelul fiind în 
intre acestea*.

mod evident inclus

e scurt
la

costari-

ATACURI ÎMPOTRIVA GĂRZII 
NAȚIONALE PANAMEZE

0 WASHINGTON. — Comisia pentru cercetarea activită
ții anliamericane a hotărît să-și schimbe denumirea șl siste
mul de lucru, anunță agenția United Press International. Pre
ședintele acestei comisii, Richard lehord, a prezentat din nou 
proiectul care prevede schimbarea denumirii acesteia în 
,,Comitetul Camerei Reprezentanților pentru securitatea in
ternă".

In comisie au fost introduși patru noi membri in locurile 
rămase vacante. Este vorba de Louis Stoke, primul negru 
numit in acest organism al Camerei Reprezentanților, Claude 
Pepper, Edwin Edwards și Richardson Prever, persoane con
siderate ca avind „vederi liberale"

Claude Pepper a declarat că „diferite practici din trecut 
ale comisiei au ridicat unele întrebări în mintea oamenilor. 
Nu voi participa la nici o vînătoare de vrăjitoare. Nu voi 
proceda Ia investigații pentru a pune la stilpul infamiei o 
persoană sau o organizație" a subliniat el.

NIVEL RECORD AL CHELTUIELILOR CU CARACTER MILITAR PE 
PLAN ---------------MONDIAL

NEW YORK. — Intr-un raport al 
Agenției pentru controlul armamen
telor și dezarmării a Statelor Unite 
se arată că, pe plan mondial, chel-

SAN JOSE. — Știri sosite de 
frontiera dintre Costa Rica și Pa
nama menționează declanșarea unor 
noi atacuri ale partizanilor fostului 
președinte panamez Arnulfo 
împotriva gărzii naționale 
ze. Ziarul „Ultima Hora", < 
pare la San Jose, relatează ■ 
zanii lui Arias au capturat ■ 
lantă cantitate de arme și 
ment militar, dar au suferit 
deri însemnate.

Pe de altă parte, politia 
cană a anunțai arestarea unui grup 
de „merenai" care au intenționat să 
se alăture sprijinitorilor fostului 
președinte al Panamei.

Arias 
paname- 

care a- 
că partl- 
o impor- 

echipa- 
l si pier-

★
24 (Agerpres). 

reprezentant al 
Charles Yost, 

după

NEW YORK 
Noul 
O.N.U., 
joi, după prezentarea scrisorilor 
sale de acreditare secretarului gene
ral al O.N.U., U Thant, că situația 
din Orientul Apropiat este conside
rată printre „cele mai urgente" de 
Administrația Nixon. Subliniind că 
guvernul S.U.A. nu a luat încă o 
holărîre în legătură cu propunerea 
franceză privind organizarea unei 
reuniuni a membrilor permanent al 
Consiliului de Securitate în legă
tură cu Orientul Apropiat, Yost a 
spus totuși că „cele patru mari pu
teri sint interesate în adoptarea de 
acțiuni pozitive în Orientul Apro
piat".

S.U.A. la 
a declarat

★
CAIRO 24 (Agerpres). — Președin

tele Nasser va deschide sîmbătă 
la Cairo lucrările celei de-a doua 
conferințe internaționale de spriji
nire a popoarelor arabe, s-a anunțai 
oficial în capitala egipteană.

Conferința reunește reprezentanți 
a 70 de organizații șl mișcări poli
tice din 57 de țări.

Ordinea de zi cuprinde exami
narea consecințelor evenimentelor 
din iunie 1967 și mobilizarea opiniei 
publice în sprijinul tarilor arabe.tuielile cu caracter militar au atins 

un nivel record, depășit numai de 
cele din timpul celui do al doilea 
război mondial.

Raportul, intitulat ..Cheltuieli mi
litare mondiale 1966—1967", arată 
că în 1966 s-au cheltuit 159 miliar
de dolari pentru înarmări, adică 5,9 
la sută din produsul mondial brut. 
Cifrele pe anul 1967 s-ar putea ri
dica la 182 miliarde dolari. In anul 
1945, Statele Unite au cheltuit 81,2 
miliarde dolari, în timp ce în 1966 
— 63,3 miliarde dolari pentru înar
mări.

Cursa înarmărilor costă cu 40 la 
sută mai mult decît totalul sume
lor cheltuite pentru educație in 
lume, șl de trei ori mai mult decît 
alocațiile pentru sănătate.

In raport se subliniază că „chel
tuielile militare pe cap de locuitor 
se cifrează la 53 dolari anual, fată 
de 41 dolari în 1964".
militare mondiale corespund 
turilor unui miliard de locuitori din 
America Latină, Orientul Apropiat 
șl Asia de sud-est.

EXPLOZIE ÎNTR-O MINA 
SUD-AFRICANA

JOHANNESBURG. — Cincispre
zece muncitori de la mina de aur 
sud-africană „President Steyn" și-au 
pierdut joi viața ca urmare a unei 
explozii. Alti 13 mineri au fost ră-

Cheltuielile
veni-

demisia
BONN 24 (Agerpres).

Gerstenmaier șl-a prezentat joi de
misia sa din funcția de președinte 
al Bundestagului. Demisia este ur
marea reacțiilor puternice provo
cate în cercurile politice de toate 
nuanțele și ale opiniei publice din 
R.F.G. de dezvăluirea că Gersten- 
maier a încasat o sumă exagerat 
de mare (281 000 mărci), drept des
păgubire pentru faptul că, în timpul 
regimului nazist, a fost împiedicat 
să ocupe o catedră universitară. 
Gerstenmaier, care este în vîrstă de 
62 de ani, a făcut cunoscut că de
misia sa va intra in vigoare la 
Ianuarie. Pînă la această dată, 
nu va mal prezida nici o sesiune a 
Bundestagului.

Pe de altă parte, Gerstenmaier a 
obținut, la cererea sa, declarații din 
partea celor trei partide politice re
prezentate în Bundestag în sensul 
că despăgubirea ce i-a fost acorda
tă ar fi fost pe deplin legală.

VIETNAMUL DE 
SUD: Atac al for
țelor patriotice a- 
supra unei baze 
militare americane.

0 nouă afirmare a cooperării româno-franceze
Cronica tradiționalei prietenii ro- 

mâno-franceze s-a îmbogățit cu o 
nouă pagină, menită să marcheze, 
încă o dală, dorința celor două po
poare de a găsi și folosi noi căi 
'de dezvoltare a legăturilor lor mul
tilaterale — care și-au demonstrat 
trăinicia de-a lungul veacurilor.

Sint cunoscute de multă vreme 
bunele relații româno-franceze, însă 
de-abia in ultimii ani aceste relații 
au căpătat un conținut nou — co
respunzător cu locul pe care Româ
nia îl ocupă în societatea mondială 
contemporană. In Declarația roma- 
no-franceză, semnată de conducă 
lorii celor două state, la încheierea 
vizitei făcute în România de preșe- 
dinte’e Republicii Franceze, Charles 
de Gaulle, în luna mai 1968, se pre
vede ca: „In v ederea intensificării 
schimburilor și a cooperării în do
meniile de interes comun, cele două 
părți au convenit să instituie, la ni
vel guvernamental, o Comisie de 
cooperare, însărcinată să urmăreas
că cu regularitate executarea acor
durilor în vigoare în domeniile eco
nomic, tehnic $1 științific și să cau
te noi posibilități de cooperare". In 
v.rtutea acestei prevederi, o dele
gație guvernamentală romană, avind 
în frunte pe tovarășul Manea Mă- 
nescu, președintele Consiliului eco
nomic, a făcut o vizită oficială în 
Franța, în perioada 16—21 ianuarie. 
Cu acest prilej, a fost semnat Acor- 
di I privind înființarea Comisiei 
mixte guvernamentale româno-fran- 
ceze de cooperare economica, știin
țifică și tehnică și s-au desfășurat 
lucrările primei sesiuni a Comisiei.

Cele două părți au constatat cu 
satisfacție că în ultimii trei ani vo
lumul schimburilor comerciale din
tre cele două țări a crescut consi
derabil, atingînd în 1968 un volum

aproape dublu fată de 1956, Anali
za amănunțită a posibilităților a re
levat existența unor multiple do
menii de activitate în care există 
condiții optime pentru perfecționa
rea și dezvoltarea cooperării econo
mice, tehnice și științifice. Succe
sele remarcabile obținute în moder
nizarea economiei României 
creat condițiile concrete, 
pentru multiplicarea 
comerciale pe măsura 
lor relații de prietenie 
ceză și corespunzător

au 
practice 

schimburilor 
tradilionale- 

româno-fran- 
cu hotărîrea 

exprimată de cele două țări de a 
promova cit mai larg relațiile bila
terale, pe baza principiilor egalită
ții în drepturi, independentei și su
veranității, respectului și avantaju
lui reciproc.

AU' fost analizate o serie de pro
puneri concrete făcute de reprezen
tanții celor două țări în Comisia 
mixtă guvernamentală pentru a se 
extinde cooperarea in producția de 
echipamente industriale, utilaje, ma
șini și subansambluri, alit pentru 
nevoile celor două țări, cît și pen
tru export pe terte piele. Se are în 
vedere, îndeosebi, lărgirea cooperă
rii în chimie, industria mecanică și 
electrică, în industria petrolieră, ex
tractivă și în siderurgie. încă de pe 
acum între industriile celor două 
tăii există o cooperare care se dez
voltă pe zi ce trece.

Este suficient să amintim că uzina 
de autoturisme din Pitești a fost 
construită ca urmare a unui, acord 
cu firma franceză .Renault", iar în 
schimb industria noastră furnizează 
firmei citate o serie de subansam- 
ble de înaltă tehnicitate necesare 
pentru producția de automobile și 
tractoare. Se diversifică, de aseme
nea, sectoarele de activitate, in ca
drul cărora România și Franța co-

operează pentru construirea unor 
obiective industriale în terțe țări. In 
prezent, de pildă, România și Fran
ța cooperează în construirea unei 
noi rafinării de petrol în India, lin
gă Bombay.

Perspective largi 
pentru dezvoltarea 
tre

se deschid 
turismului < 

cele două țări. Pornindu-se

constatarea că în ultimii treila 
turismul franco-român a crescut 
aproape cinci ori in ambele sensuri, 
se prevede ca încă în anul 1969 să 
se încheie un acord de cooperare în
tre organizațiile turistice de speciali
tate din cele două lari.

Participanții la lucrările primei se
siuni a Comisiei mixte guvernamen
tale româno-franceze au ajuns la 
concluzia că există condiții favora
bile penlru sporirea și diversificarea 
schimburilor comerciale dintre Româ
nia și Franța, precum și pentru 
doptarea unor soluții reciproc av
tajoase în vederea dezvoltării echili
brate a schimburilor comerciale. In 
legătură cu această problemă merită 
amintită declarația făcută unor zia
riști români de dl. Andre Betten
court, ministrul industriei în 
nul francez : „Echilibrarea schimburi-

ani 
de

a- 
in-

lor comerciale reprezintă și pentru 
noi o preocupare ^importantă, avind 
în vedere atU relațiile amicale sta
tornicite între țăiȚle noastre, cît și 
interesele industriei franceze. Dacă 
dorim să ne \porim exporturile în 
România, decî să Vindem mai mult, 
este firesc să^și cumpărăm mai mul
te mărfuri românești, astfel îneît să 
existe un anumit echilibru în schim
burile comerciale dintre cele două 
țări. In domeniul industriei există 
bune condiții penlru a realiza a- 
cest deziderat". .

Franța s-a dovedit a fi un parte
ner valoros in comerțul exterior al 
României.' La 10 ianuarie a fost sem
nal la București protocolul româno- 
francez privind schimbul de măr
furi pe anul 1969. Se prevede ca 
România să 'exporte în Franța, prin
tre altele, produse chimice,.și petro
liere, mașini unelte, tractoare, pro
duse ale industriei siderurgice, mo
bilă, produse agroalimentare și să 
importe, in schimb, utilaje comDicxe, 
mașini de înaltă tehnicitate și ote
luri speciale, produse chimice și far
maceutice ele. După cum se vede 
s-a schimbat fundamental situația fa
tă de dgț^niileJ trecute. Nii mai ex
portăm. cu predilecție, cereale, pe
trol, cherestea și nici nu mai impor
tam. cu precădere, parfumuri și ar
ticole de lux. Exportăm, in special, 
mașini și alte produse industrializate, 
și importăm, ’îndeosebi, instalații in
dustriale complexe de înaltă tehni
citate. Protocolul pe anul acesta, care 
prevede o croșlcfe substanțială a 
schimburilor^ fdță <de anii pre .edenli. 
se încadrează în. Acordul comercial 
româno-francez p • termen lung care 
expiră la sfîrșitul anului 1969. Aptc- 
ciind valoarea deosebită a unui ase
menea instrument de acțiune concre-

tă pe termen îndelungat, cele două 
delegații guvernamentale româno- 
franceze au căzut de acord ca înce- 
pînd din luna mai să înceapă lucră
rile pregătitoare în vederea încheie
rii unui nou acord pe termen lung 
româno-francez pentru 
1970

perioada 
1974, astfel îneît să se asi

gure un cadru organizat dezvoltării 
schimburilor comerciale și cooperării 
economice dintre cele două țări prie
tene.

In timpul vizitei sale în Franța, 
președintele delegației guvernamen
tale române, Manea Mănescu, a fost 
primit de președintele Republicii 
Franceze, generalul Charles de Gaul
le. Convorbirea cordială care a avut 
loc cu acest prilej, a evidential do
rința comună de dezvoltare a rela
țiilor multilaterale româno-franceze 
în spiritul Declarației româno-fran
ceze semnată în mai 1968 de gene
ralul de Gaulle și de tovarășul Ni- 
colae Ceaușesou, președintele Consi
liului de Stal al Republicii Socialiste 
România.

La încheierea vizitei în Franța, 
conducătorul delegației guvernamen
tale române a declarat ziariștilor: 
„Ne bucurăm că acum, la sfîrșitul 
vizitei noastre, avem plăcerea să 
afirmăm că am adăugat la prietenia 
româno-franceză încă un element 
util și revelator asupra largilor posi- 
bi!ită|i de exlindere a cooperării 
existente intre cele două țări. Avem 
convingerea că dezvoltarea continuă, 
multilaterala a relațiilor dintre Româ
nia și Franța corespunde intereselor 
popoarelor noastre și, în același timp, 
slujește cauzei păcii și cooperării 
internaționale".

vizitei

Ion CALETEANU
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• CARACAS. — După cum anun
ță agenția U.P.I., un detașament de 
partizani venezueleni a preluat joi 
controlul asupra unei suburbii a ora
șului Silsa, 
o luptă de 
"poliția.

de unde s-a retras după 
peste o oră cu trupele și

M. KELDÎȘ DESPREACAD............. ........T _____
CERCETĂRILE SOVIETICE IN 

COSMOS

MOZAIC 
EXTERN
LINIE AERIANA VIA POLUL 

NORD f
MOSCOVA. — La Moscova a a- 

vut loc o conferință de presă în ca
drul căreia cei patru cosmonauti so
vietici : Vladimir Șatalov, Boris 
Volînov, Evgheni Hrunov și Alexel 
Eliseev au relatat despre amănunte
le zborului navelor cosmice sovie
tice „Soiuz-4" și ,Soiuz-5“.

Răspunzând la întrebarea 
ziarist referitoare 
realizării unui zbor 
nă cu S.U.A., Acad, 
ședințele Academiei 
U.R.S.S. a declarat: 
nici un fel de obiecții 
împotriva unui astfel de zbor".

El a arătat în continuare că, pro
babil, deosebirea cea mai mare din
tre cercetările sovietice și cele ame
ricane în Cosmos este faptul că 
S.U.A. pun accent pe debarcarea de 
cosmonauti pe Lună și reîntoarce
rea lor pe Pămînt. „Noi nu punem 
mare accent pe aceasta, a declarat 
el. Noi, a 
Academiei 
considerăm că zborurile interplane
tare trebuie să fie precedate de lan
sarea de statii automate care să 
lămurească la ce se poate aștepta 
omul în Cosmos*.

La întrebarea dacă Uniunea So
vietică are în vedere zboruri pilo
tate spre Lună, Keldîș a declarat 
că navele „Zond" sînt adaptate și 
pentru zborurile cu piloti. Totuși, 
a adăugat el, „în următoarele două- 
trei săplămîni nu trebuie așteptate 
nici un fel de zboruri. Noi trebuie 
să stabilim ce vom întreprinde cu 
ajutorul aparatelor automate și ce 
se va realiza cu ajutorul navelor 
pilotate*.

unui 
la posibilitatea 
cosmic împreu- 
M. Keldîș, pre

rie Științe a 
„Noi nu avem 

principiale

continuat președintele 
de Științe a U.R.S.S.,

• MADRID 24 (Agerpres). Consi
liul de Miniștri al Spaniei a decre
tat stare excepțională în întreaga 
tară. Nu au fost indicate motivele 
care au determinat adoptarea aces
tei măsuri, dar. potrivit agențiilor 
de presă, în cercurile informate ma
drilene s-a precizat că guvernul este 
îngrijorat de acțiunile revendicative 
din ultimele luni ale diferitelor pă
turi ale populației.

Compania „Japan Air Lines" 
și trei socielăli vest-europene 
„Lufthansa, „Air France" și 
„AI Italia" au hotărlt să sta
bilească o linie aeriană pen
tru transportul de mărfuri via 
Polul Nord. Un purtător de 
cuvînt al companiei japoneze 
„Jal“ a anunțat că reprezen
tanți ai societăților amintite 
discută in mod amănunțit a- 
ceastă problemă.

.TAXIURI VORBITOARE"
La Roma au fost puse in 

circulație pentru turiști „ta
xiuri vorbitoare". Automobi
lele sint înzestrate cu magne
to ioane care dau turiștilor in
formații în cinci limbi. Pasa
gerii pot obține astfel in ita
liană, germană, franceză, en
gleză și spaniolă, descrieri ale 
obiectivelor turistice pe lingă 
care trec. In cazul in care au 
loc perturbări în circulație, 
lucru care se intimplă destul 
de des în capitala 
conducătorul 
poate comuta 
pe muzică.

llaliel, 
automobilului 
magnetofonul

t

$ UN NOU MATERIAL DE 
j CONSTRUCȚIE

? Un nou material de con- 
? slrucție, cu 60 la sulă mai 
> ieftin decil betonul armat, a 
s fost creat la Institutul poli- 
( tehnic din Troy, statul New 

York, de profesorul libanez 
; Sami Klink. Denumii „Fycre- 
i’ le", materialul este realizat 

din fibre de sticle incorporate 
în ciment. Fibrele de sticlă

sini inmănunchiate și impreg
nate cu o rășină care le pro
tejează împotriva reacțiilor
alcaline ce se produc in mo- 

? meniul in care apa intră in 
contact cu cimentul.

Materia primă pentru pro
ducerea fibrelor de sliclă fiind 
nisipul, noul material prezintă 
avantaje deosebite pentru ță
rile in curs de dezvoltare care 
au o producție scăzută de oțel 
și iui pot realiza construcții 
din beton armat.

,1
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CONGO (BRAZZAVILLE): 
Noul hotel „Cosmos" a cărui 
construcție a tost recent ter
minată la Brazzaville.


