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Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit o delegație 

a locuitorilor municipiului 
Pitești și județului Argeș

LUCRĂRILE SISIIMI
MĂRII ĂDUNĂRI NAȚIONALE

La Pakilul Marii Adunări Națio
nale au început miercuri dimineața 
lucrările primei sesiuni a celei de-a 
A l-a Legislaturi a Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socialiste Ro
mânia.

La lucrările Sesiunii iau parte nu
meroși invitați — activiști de partid 
și do stat, conducători ai instituțiilor 
centrale si organizațiilor obștești, 
personalități ale vieții economice, 
științifice și culturale. Asistă șefi 
ai misiunilor diplomatice acreditați 
în țara noastră.

Sint prezenți, de asemenea, ziariști 
romani și corespondenți ai presei 
străine la București.

La ora 10 deputății și invitații au 
întimpinat cu puternice și îndelungi 
aplauze, la intrarea în sala de șe
dință, pe tovarășii Nicolae Ceaușes- 
cu, Ion Gheorghe Maurer, Gheorghe 
Apostol, Chivu Stoica, Paul Nicu- 
lescu-Mizil, Virgil Tiofin, llie Ver- 
deț. Constantin Drăgan, Janos Fa- 
zekas, Petre Lupu, Manea Mănescu, 
Leonte Răutu, Gheorghe Stoica, Va- 
sile Vîlcu, Ștefan Voitec.

La începerea ședinței, deputatul 
Constantin Stătescu, secretarul Con
siliului de Stat a anunțat că, in 
conformitate cu prevederile regu
lamentului de funcționare a Marii 
Adunări Naționale, lucrările Sesiu
nii urmează să fie conduse, pină la 
alegerea Biroului Marii Adunări Na
ționale, de cel mai în virstă deputat 
al Legislaturii.

Deputatul Petre Constantinescu- 
Iași, președintele de virstă, a ros
tit cuvîntul de deschidere a Sesiu
nii.

Protund emoționat de deosebita 
cinste de a prezida deschiderea pri
mei sesiuni a celei de-a Vl-a Legis
laturi a Marii Adunări Naționale, a 
subliniat acad. prof. Constantinescu- 
Iași, tin să vă mulțumesc tuturor 
pentru aceasta încredințare. Permi- 
teți-mi să vă. prezint salutul meu 
cald tuturora și îndeosebi numero

Plenara Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste

La 12 martie a.c. a avut loc, sub președinția to
varășului Nicolae Ceaușescu, plenara Consiliului 
Național al Frontului Unității Socialiste.

In cadrul plenarei, tov. Vasile Potop, secretar al 
Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, 
a prezentat informarea cu privire la desfășurarea 
campaniei electorale pentru alegerile de deputați 
in Marea Adunare Națională și consiliile populare, 
iar tov. Mihai Levente, secretar al Consiliului Na
țional al Frontului Unității Socialiste, a prezentai 
concluziile ce se desprind din alegerile de la 2 
martie. Consiliul Național al Frontului Unității So

cialiste a adoptat în unanimitate concluziile și a 
hotărît să fie date publicității.

Consiliul Național și-a exprimat deplinul acord 
cu propunerile Plenarei Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român din 11 martie referitoa
re la îmbunătățirea activității Marii Adunări Națio
nale, Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri.

Consiliul a aprobat, de asemenea, în unanimi
tate propunerile Plenarei Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român cu privire la componen
ța conducerii Marii Adunări Naționale, Consiliului 
de Stat și Guvernului.

Concluziile Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste 

cu privire la rezultatele alegerilor
de deputați de la 2

Consiliul Național al Frontului 
Unității Socialiste, analizînd des
fășurarea campaniei electorale și a 
alegerilor de deputați pentru Marea 
Adunare Națională și consiliile 
populare județene, municipale, oră
șenești și comunale, dă o înaltă a- 
preciere rezultatelor votului de la 2 
martie 1969.

Exercitindu-și cu profund simț 
de responsabilitate civică drepturile 
constituționale, cetățenii patriei 
noasLre, români, maghiari, germani 
și de alte naționalități, s-au prezen
tat masiv in fața urnelor, asigurînd 
o strălucită victorie in alegeri a 
Frontului Unității Socialiste. Nicio
dată in istoria consultărilor electo
rale din țara noastiă, participarea 
la alegeri a cetățenilor — aproape to
talitatea celor înscriși în listele e- 
lectorale —, nu a fost atil de im
punătoare și nicicind reprezentanții 
oamenilor muncii nu au întrunit un 
procent alit de ridicat de voturi.

Rezultatele alegerilor de la 2 mar
tie exprimă aprobarea deplină de 
Către întregul popor a programului 
Partidului Comunist Român — înfă
țișat in Manifestul Frontului Unității 
Socialiste — a politicii interne a 
partidului de dezvoltare multilatera
lă a patriei, de ridicare a nivelului 
de trai al oamenilor muncii, precum 
și a politicii sale externe de întărire 

șilor depulațl care calcă pentru in- 
tiia oară pragul acestui înalt for al 
țării.

Pentru a înțelege mai bine împre
jurările în care se deschide această 
legislatură, aș dori ca să adaug 
privilegiului de vîrstă, acela de a 
fi participat la toate legislaturile 
Marii Adunări Naționale, incepind 
cu mandatul de deputat în primul 
Parlament democrat al țării din anii 
1946—19-18.

Participant la întreaga epocă de 
fundamentare legislativă a țării, 
mi-am putut da seama de rolul fie
cărei Mari Adunări Naționale, de 
contribuția fiecăreia la „mersul îna
inte al istoriei patriei noastre" — 
după expresia marelui nostru îna
intaș Nicolae Bălcescu.

Camera deputaților aleasă pe baze 
democratice în toamna anului 1946 
a adus o contribuție puternică în 
lupta pentru înfăptuirea noului re
gim de democrație populară. Ince- 
pînd din primăvara lui 1948 — deci 
cu 21 de ani în urmă — Consti
tuția țării a stabilit forma nouă a 
Marii Adunări Naționale, expresie a 
noii orînduiri. Actuala Constituția 
a consacrat victoria definitivă a so
cialismului în țara noastră.

Marea Adunare Națională care se 
deschide astăzi are un specific pro
priu, legat do profundele schimbări 
social-politice petrecute în structura 
societății românești. In anii cons
trucției socialiste s-au dezvoltat în 
ritmuri înalte capacitatea și nivelul 
industriei noastre, ramura conducă
toare a economiei naționale; aten
ție deosebită s-a dat agriculturii; 
învățământul a cunoscut transfor
mări fundamentale, astăzi aproape 
un sfert din populația țării învață ; 
știința și cultura au făcut progrese 
necunoscute în trecut; s-a ridicat 
nivelul de trai al oamenilor mun
cii.

Trăim în epoca democrației so
cialiste, de al cărei sens este pă

a prieteniei și colaborării frățești 
cu toate țările socialiste, a unității 
mișcării comuniste și muncitorești 
mondiale, a uriașului front antiim- 
perialist, de promovare a relațiilor 
cil toate statele, indiferent de orîn- 
duiiea lor social-politică, în intere
sul păcii și securității internaționale. 
Prin votul de la 2 martie, poporul 
roman și-a reafirmat cu putere voin
ța și holărirea de a întări neconte
nit orînduiiea socialistă, a apăra 
cuceririle sale revoluționare, inde
pendența și suveranitatea națională 
a patriei.

Rezultatul scrutinului pune in lu
mină cu deosebită pregnanță trăini
cia orînduiril noastre socialiste, 
identitatea de țeluri a clasei mun
citoare, țărănimii și intelectualității, 
prietenia frățească dintre poporul 
român și naționalitățile conlocuitoa
re, unitatea indestructibilă a tuturor 
gemenilor muncii în jurul Partidului 
Comunist Român. El confirmă încă 
o dată coeziunea tuturor forțelor 
social-politice ale țării noastre, a 
cărei expresie organizatorică o cons
tituie Frontul Unității Socialiste.

Consiliul Național al Frontului 
Unității Socialiste vede in acest vot 
angajamentul ferm al oamenilor 
muncii de a-și consacra întreaga e- 
nergie, priceperea, capacitatea de 
muncă șl talentul traducerii !n via- 

truns astăzi flecare cetățean al pa
triei noastre. Clasa muncitoare, cla
sa conducătoare a societății noas- 
lie și-a dovedit rolul istoric în 
construcția unei noi orînduiri; schim
bări adinei s-au petrecut în viața 
țărănimii noastre, care a înțeles ma
rile foloase ale cooperativizării so
cialiste a agriculturii; un loc de 
seamă 11 ocupă intelectualitatea 
noastiă, în sînul căreia s-a petrecut 
un proces similar de adinei prefa
ceri, Convinsă că socialismul este 
orînduirea celei mai înaintate gîn- 
diri umaniste.

Aceste mărețe prefaceri au fost 
inițiate și conduse de partidul cla
sei muncitoare, Partidul Comunist 
Român, gloriosul luptător ce-și vede 
astăzi împlinite eroicile sale sfor
țări și sub a cărui conducere înțe
leaptă și fermă sînt aduse la înde
plinire hotărârile Congresului al 
IX-lea al P.G.R. Rolul de conducă
tor al partidului s-a dezvoltat în 
primul rînd datorită politicii sale 
juste interne și externe, urmată cu 
neabătută încredere de întregul nos
tru popor, prin responsabilitatea fie
cărui cetățean prin încurajarea mun
cii obștești care devine o poruncă 
de viață spre fericirea fie
căruia. Pentru întărirea unită
ții moral-politice a poporului s-a 
dat o atenție cuvenită frăției dintre 
oamenii muncii români și de alte 
naționalități, întărindu-se coeziunea 
națiunii noastre socialiste.

Constituirea Frontului Unității So
cialiste, organism politic permanent, 
din care fac parte Partidul Comunist 
Român, forța politică conducătoare 
a societății noastre socialiste, pre
cum și. principalele organizații de 
masă și obștești și care înmănun
chează într-un organism larg demo
cratic toate forțele poporului român, 
exprimă unitatea de monolit a în
tregului popor, fără deosebire de 
naționalitate, în jurul forței sale

martie
ță a politicii Partidului Comunist 
Român, politică izvorîtă din cerin
țele edificării depline a socialismu
lui, pusă în slujba - intereselor vitale 
ale tuturor categoriilor și păturilor 
sociale, ale întregului popor. încre
derea nestrămutată a maselor in 
partid, adeziunea lor față de politica 
sa marxist-leninistă reprezintă ga
ranția sigură a înfăptuirii obiective
lor privind făurirea unei economii 
moderne, bazată ,pe o industrie pu
ternică și o agricultură înaintată, 
perfecționarea relațiilor sociale și 
lărgirea democrației socialiste, în
florirea învățămîntului, științei și 
culturii, ridicarea neîncetată a bună
stării membrilor societății.

Amploarea pe care a cunoscut-o 
campania electorală, intensa activi
tate socială și politică pe care ea 
a prilejuit-o în toate orașele și sa
tele, participarea a milioane și mi
lioane de cetățeni, practic a între
gului popor, la dezbaterea probleme
lor de bază ale dezvoltării orindui- 
rii noastre, ale politicii interne șl 
externe a partidului și statului ilus
trează înalta conștiință politică a 
oamenilor muncii, grija lor profund 
patriotică pentru destinele țării. Ce
tățenii și-au desemnat reprezentan
ții in organele puterii de stat dintre 
cei mai buni și mai activi oameni 
ai muncii, au analizat cu exigență 

conducătoare, Partidul Comunist Ro
mân.

Toți cei prezenți în această in
cintă — o subliniat in continuare 
vorbitorul — ne-arn prezentat la 
alegerile din 2 martie pe baza pro
gramului Partidului Comunist Ro
mân, concretizat in Manifestul Fron
tului Unității Socialiste. Campania 
electorală a fost prilejul unei am
ple șl vii dezbateri asupra proble
melor vitale ale tării j poporul nos
tru a aprobat înlr-o impresionantă 
unanimitate, politica internă și ex
ternă a partidului și statului nostru, 
pentru prosperarea necontenită a 
patriei noastre, pentru întărirea sis
temului mondial socialist, pentru 
colaborarea cu toate țările, indife
rent de orînduirea lor socială, pe 
baza principiilor intangibile ale res
pectării independenței și suveranită
ții naționale, egalității în drepturi, 
neamestecului in treburile interne, 
avantajului reciproc.

In incintă, printre deputați, nume
roși sînt cei ce lucrează nemijlo 
cit în industrie, pe șantiere de 
construcții, în transporturi și în co
merț ; numeroși deputați sînt țărani 
cooperatori caro au ridicat agricul
tura noastră socialistă la un înalt 
nivelde asemenea, numeroși sînt 
slujitorii școlii, de la rectorii uni
versităților la profesori de liceu și 
învățători; oameni de știință, de ar
tă și cultură; reprezentanți ai na
ționalităților conlocuitoare. Sînt oa
meni trimiși de la locul lor de mun
că, care aduc un aport substanțial 
la dezvoltarea statului nostru socia
list, pe drumul propășirii multilate
rale a țării, pe drumul bunăstării 
materiale și spirituale. Cu toții sîn- 
tem gata să răspundem înaltelor 
sarcini ce ne revin la elaborarea 
legilor, la întărirea atribuțiilor Marii 
Adunări Naționale, la ridicarea pa
triei tfbastre socialiste pe culmi tot 
mai înalte de tprogres și civilizație.

In cuprinzătoarea și luminoasa sa 

activitatea desfășurată pentru apli- 
. carea măsurilor de dezvoltare eco

nomică și social-culturală a țării și 
au formulat numeroase sugestii, cri
tici și propuneri, au venit cu iniția
tive prețioase pentru îmbunătății ea 
muncii in toate sectoarele vieții so
ciale. Dezbaterea deschisă și multi
laterală, schimbul liber de opinii a- 
supra problemelor de interes gene
ral și local, care au caracterizat 
campania electorală, sînt o mărturie 
grăitoare a drepturilor politice largi 
de care se bucură cetățenii, a de
mocratismului real și profund al so
cietății noastre, bazat pe cuceririle 
revoluționare ale toamenilor muncii. 
Măsurile luate în ultimii ani de 
partid au stimulat inițiativa mase
lor, paiticiparea lor tot mai largă 
și mai efectivă lă- conducerea tre
burilor de stat, și obștești, afirmarea 
multilaterală a capacităților crea
toare ale celor ce muncesc.

Frontul Unității Socialiste aduce 
cele mai calde mulțumiri clasei 
muncitoare, țărănimii, intelectuali
tății, oamenilor muncii români, ma
ghiari, germani și de alte naționa
lități, pentru încrederea cu care 
și-au dat votul, candidaților săi și 
se angajează să-și 'închine toate e- 
forturile realizării programului cu 
care s-a prezentat îh alegeri. Consi
liul Național al Frontului Unității 
Socialiste, consiliile județene, oră
șenești și comunale vor desfășura 
în continuare o intensă activitate 
social-politică, vor dezbate proble
mele principale ale politicii interne 
și externe a României, ale dezvoltă
rii județelor, orașelor și comunelor, 
vor acționa neabătut pentru înfăp
tuirea obiectivelor stabilite de partid 
în vederea propășirii patriei noastre 
socialiste.

Consiliul Național al Frontului U- 
nitățli Socialiste consideră că depu
tății aleși in forul suprem al țării 
vor trebui să-și aducă întreaga con
tribuție la perfecționarea activității 
Marii Adunări Naționale, corespun
zător rolului și sarcinilor sporite 
ce-i revin în elaborarea și consa
crarea liniilor directoare ale poli
ticii interne și externe a României, 
in adoptarea legilor și respectai ea 
legalității socialiste. Este necesar ca 
Marea Adunare Națională să exer
cite un control mai activ asupra oi- 
ganelor centrale ale statului, asupra 
măsurilor și hotărîrilor acestora, a 
întregii activități de stat.

Deputății in consiliile populare 
vor trebui să militeze neobosit ca 
organele locale ale puterii și admi
nistrației de stal să-și îndeplinească 
în cele mai bune condiții largile 
atribuții cu care sini investite prin 
lege, să asigure valorificarea resur
selor materiale și de muncă, dez
voltarea forțelor de producție și a 
economiei locale, a învățămîntului 
și culturii, buna gospodărire șl în
frumusețarea orașelor și comunelor, 

expunere din ziua de 28 februarie, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a rele
vat cîteva din marile sarcini care 
revin împlinirii actualului cincinal 
și ale viitorului cincinal, la care 
conducerea partidului lucrează, pre
cum și liniile directoare ale pro
gramului de dezvoltare a României 
pînă în 1980; arătînd importanta 
celor două planuri viitoare, a subli
niat rolul lor in crearea condițiilor 
necesare pentru trecerea treptată de 
la socialism la comunism.

Să contribuim cu toții, cu lot de
votamentul și priceperea noastră, la 
înfăptuirea ou succes a sarcinilor 
ce ne stau în față. Datoria noastră, 
aleși nemijlociți ai poporului, este 
de a lucra astfel ca să corespundem 
pe deplin încrederii alegătorilor; 
să păstrăm permanent legătura cu 
cei ce ne-au acordat această înaltă 
încredere. Datoria noastră este să 
ducem in masele largi politica parti
dului, asigurînd realizarea progra
mului cu care ne-am prezentat în 
alegerile din 2 martie, pentru de- 
săvîrșirea construcției socialismului, 
pentru înflorirea necontenită a 
scumpei noastre patrii, libere, inde
pendente și suverane, Republica So
cialistă România.

La propunerea acad. prof. P. Cons- 
tantinescu-Iași, Marea Adunare Na- 
ționlă a ales pe deputății Constan
tin Dinculescu șl Constantin Dăscă- 
lescu pentru a-1 asista pe președin
te.

Marea Adunare Națională a ales 
apoi în unanimitate Comisia de va
lidare, alcătuită din 19 deputați.

Lucrările primei sesiuni a celei 
de-a Vl-a Legislaturi a Marii Adu
nări Naționale a Republicii Socia
liste România au fost apoi suspen
date pentru a da posibilitatea Comi
siei de validare alese să-și desfășoa
re lucrările.

Lucrările Sesiunii se reiau joi di
mineața.

(Agerpres)

creșterea continuă a nivelului de 
trai al populației.

Indeplinindu-și mandatul încredin
țat de popor, fiecare deputat are 
îndatorirea să activeze cu toată răs
punderea în cadrul organelor pute
rii de stat, să păstreze o permanen
tă legătură cu alegătorii, să se sfă
tuiască cu ei și să-i mobilizeze la 
rezolvarea tuturor problemelor dez
voltării economice, sociale șl cul
turale a țării, a județelor, a tuturor 
localităților patriei, la vasta operă 
de desăvîrșire a construcției socia
liste.

Organele centrale și locale ale pu
terii de stat, ministerele, organiza
țiile și instituțiile politice și ob
ștești, economice, sociale și cultu
rale au obligația să studieze cu toa
tă atenția problemele ridicate de 
oamenii muncii în timpul campa
niei electorale și să le soluționeze 
corespunzător cerințelor maselor 
largi populare, ale construcției so
cialiste.

Acționînd în strînsă unitate, sub 
conducerea Partidului Comunist Ro
mân, organizațiile de masă, obștești 
și profesionale, care alcătuiesc Fron
tul Unității Socialiste, vor pune în 
centrul activității lor mobilizarea 
milioaneloi lor de membri, â tutu
ror oamenilor muncii, indiferent de 
naționalitate, la înfăptuirea sarcini
lor stabilite de partid, in vederea 
înaintării României pe drumul socia
lismului, al progresului și bunăstării, 
Stă în puterea noastră _să asigurăm 
întărirea continuă a potențialului e- 
conomic al patriei, să ridicăm in
dustria și agricultura României la 
nivelul țăriloi cu o economie avan
sată, pentru ca harnicul nostru po
por să se bucure de condiții de 
trai din ce în ce mai bune.

Frontul Unității Socialiste cheamă 
toți cetățenii țării — muncitori, ță
rani, intelectuali, bărbați și femei, 
tineri și vîistnici, români, maghiari, 
germani și de alte naționalități — 
sa muncească neobosit pentru în
deplinirea angajamentelor asumate 
in întrecerea socialistă care a cu
prins întreaga țară în intîmpinarea 
celei de-a 25-a aniversări a elibe
rării României de sub jugul fascist 
pentru a transpune în fapt mărețele 
perspective de progres și civilizație 
care se deschid în fața țării noastre.

în numele tuturor forțelor sociale 
Și politice unite în cadrul Frontului 
Unității Socialiste, Consiliul Națio
nal își exprimă convingerea că oa
menii muncii, înfăptuind neabătut 
politica internă șl externă a parti
dului și statului nostru, vor obține 
noi și tot mai mari izbînzi in de- 
săvîrșirea grandiosului edificiu al 
socialismului, vor contribui la ridi
carea prestigiului internațional al 
României, la triumful cauzei socia
lismului și păcii în lume, al idealu
rilor de libertate și independență 
ale popoarelor.

Miercuri, la amiază, o delegație 
a locuitorilor municipiului Pitești și 
județului Argeș a făcut o vizită 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului de Stat.

Cu acest prilej, tovarășul Gheor
ghe Năslase, prim-secretar al Co
mitetului județean Argeș al P.C.R., 
președintele Consiliului popular ju
dețean, a transmis, în numele locui
torilor județului Argeș, secretarului 
general al C.C. al P.C.R. călduroase 
mulțumiri și adincă recunoștință 
pentru grija purtată dezvoltării mu
nicipiului Pitești și județului Argeș, 
ca și celorlailte județe alo țării.

Timp de 15 ani, a spus vorbitorul, 
ați fost deputatul nostru de Argeș. 
In acest timp, sub îndrumarea ne
mijlocită a dv. Argeșul nostru s-a 
dezvoltat mult, lucru pentru care 
oamenii muncii poartă în inimile lor 
cea mai fierbinte recunoștință Co
mitetului Central al partidului șl 
dumneavoastră personal. De aceea, 
vă rugăm să ne permiteți să vă o- 
ferim prima**cheie a municipiului Pi
tești, căruia i s-au deschis atît de 
frumoase perspective. Oferirea aces
tei chei este o expresie a devota
mentului nostru față de partid, a 
stimei și prețuirii față de dv. per
sonal, expresia hotărîiil noastre de 
a transpune în viață sarcinile tra
sate de partid.

Mulțumind delegației, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a spus t

Salutul Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român 

prezentat celui de al IX-lea 
Congres al Uniunii Comuniștilor 

din Iugoslavia 
de către tovarășul Emil Doduaras

Slimafi tovarăși,

îmi este deosebit de plăcut ca in 
numele Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român, al intre- 
gului nostru partid, al oamenilor 
muncii din Republica Socialistă Ro
mânia să adresez delegațiilor la cel 
de-al IX-lea Congres al Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, tuturor 
comuniștilor și popoarelor Iugosla
viei vecine și prietene, un cald sa
lut frățesc.

Uniunea Comuniștilor din Iugosla
via, care în aceste zile sărbătorește 
50 de ani de la crearea Partidului 
Comunist, și-a oîștigat un bineme
ritat prestigiu prin lupta neînfrica
tă dusă în fruntea clasei muncitoa
re, a forțelor înaintate ale țării, 
pentru apărarea intereselor vitale 
ale celor ce muncesc, împotriva o- 
cupației hitleriste pentru salvgarda
rea independentei și suveranității 
naționale, pentru făurii ea orînduirîi 
socialiste.

Comuniștii români, oamenii mun
cii din țara noastră se bucură din 
toată inima de realizările de seamă 
obținute în construcția socialistă de 
oamenii muncii din Republica So
cialistă Federativă Iugoslavia, sub 
conducerea Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia. Creșterea susținută a. 
producției materiale, crearea de noi 
ramuri industriale și înzestrarea în
treprinderilor cu tehnică înaintată, 
participarea tot mai activă a Iugo
slaviei la circuitul economic mon
dial, dezvoltarea învățămîntului, 
științei și a creației spirituale, au 
permis ridicarea continuă a nive
lului de trai material și 
cultural al celor ce muncesc. Pe a- 
rena internațională, Iugoslavia contri
buie activ la dezvoltarea colaborării 
dintre state, la asigurarea păcii și 
securității popoarelor, depune efor
turi, alături de alte țări, pentru re
zolvarea marilor probleme care con
fruntă comunitatea mondială.

Prietenia și colaborarea româno- 
iugoslavă — avînd vechi tradiții în 
trecutul atît îndepărtat cit și apro
piat al luptei, nu o dată comune, 
pentru libertate și independență — 
se dezvoltă fructuos, în spiritul de
plinei încrederi, stimei și înțelegerii 
reciproce, pe temelia durabilă a orîn- 
duirii socialiste din țările noastre, a 
telurilor lor comune: făurirea socia
lismului. înfăptuirea idealurilor de 
progres și prosperitate, promovarea 
păcii și securității în lume. Intensi
ficarea relațiilor multilaterale dintre 
țările noastre își găsește expresia în 
creșterea volumului schimburilor co
merciale, in construcția în comun a 
marelui sistem hidroenergetic și de 
navigație de la Porțile de Fier, in
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Este adevărat că Argeșul, ca șl 
alte județe ale patriei, a progresat 
mult in acești ani, ca urmare a în
deplinirii programului partidului de 
dezvoltare multilaterală a țării noas
tre. La dezvoltarea lui un rol deose
bit l-au avut oamenii muncii din 
municipiul Pitești șl județul Argeș ; 
fără munca permanentă a muncito
rilor, țăranilor, intelectualilor, acest 
lucru nu s-ar fi putut realiza. De 
aceea trebuie in primul rînd să ex
prim mulțumiri celor ce au înfăp
tuit aceste realizări, oamenilor mun
cii — în frunte cu comuniștii din 
județul Argeș, și să le urez tuturor 
să desfășoare o muncă și mai hotă- 
rîta pentru a duce la îndepliniie 
sarcinile ce le revin în viitor. A- 
ceste sarcini nu sint ușoare,- trebuie 
să intre în producție multe obiective 
noi. Știu că unele sint chiar lntir- 
ziate și vor trebui luate toate mă
surile pentru a le pune cît mai cu- 
rînd în funcțiune. Există condițiile 
necesare pentru aceasta. îmi exprim 
convingerea că organizația de par
tid, toți oamenii muncii, își vor mo
biliza eforturile pentru realizarea a- 
cestor importante obiective. Vă do
resc succes, tovarăși.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a 
întreținut cu membrii delegației, in- 
teresîndu-se de stadiul lucrărilor pe 
marile șantiere industriale, de fe ■! 
în care se realizează sarcinile de 
plan în unitățile economice din ju
deț.

dezvoltarea colaborării tehnico-știin- 
țifice și culturale, in dărgirea legătu
rilor dintre partidele noastre și din
tre organizațiile obștești. O contri
buție însemnată la dezvoltarea con
tinuă a legăturilor frățești dintre 
partidele, țările și popoarele noastre 
aduc întilnirile dintre conducătorii 
de partid și de stat ai României și 
Iugoslaviei, în frunte cu tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz Tito.

Partidul și guvernul nostru sînt 
hotărîte să dezvolte în continuare și 
să întărească relațiile frățești dintre 
Partidul Comunist Român și Uniunea 
Comuniștilor din Iugoslavia, dintre 
Republica Socialistă România și Repu
blica Socialistă Federativă Iugoslavia, 
avînd profunda convingere că aceasta 
corespunde intereselor popoarelor din 
cele două țări, cauzei socialismului, 
progresului și păcii.

Sub conducerea Partidului Comu
nist Român, oamenii muncii din țara 
noastră desfășoară o vastă și fruc
tuoasă activitate creatoare pentru în
făptuirea programului elaborat de 
Congresul al IX-lea al partidului, în 
vederea desăvîrșiril construcției so
cialismului. Rezultatele bune dobîn- 
dite în primii 3 ani ai cinci
nalului în dezvoltarea produc
ției materiale, a științei și culturii 
și în ridicarea nivelului de trai ai 
poporului ne dau convingerea că 
obiectivele stabilite vor fi nu nu
mai realizate, ci și depășite.

Acordînd o atenție permanentă 
dezvoltării oiînduirii socialiste în 
pas cu cerințele fiecărei etape isto
rice, Partidul Comunist Român a adop
tat în ultimii ani măsuri de importan
ță fundamentală pentru perfecționa
rea conducerii și planificării econo
miei naționale, a metodelor de or
ganizare și conducere a întregii vieți 
sociale, întărirea rolului conducător 
al partidului șl a rolului organizator 
al statului socialist, dezvoltarea de
mocrației socialiste, afirmarea iniția
tivei creatoare a colectivelor de 
oameni ai muncii și apropierea con
ducerii de producție, pentru întări
rea legalității socialiste și promova- 
rea consecventă a principiilor de 
echitate socială.

încrederea neclintită a întregii 
noastre națiuni în partidul comunist, 
adeziunea și hotărîrea maselor celor 
ce muncesc de a înfăptui politica 
sa — demonstrate cu pregnanță de 
rezultatele recentelor alegeri de de
putați în Marea Adunare Naționala 
și consiliile populare, de însufleți
rea cu care oamenii muncii se pre
gătesc să intîmpine cu realizări re
marcabile cea de-a 25-a aniversare 
a eliberării țării de sub jugul fas-

(Conlinuare in pag. a 4-a)
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Montaje literare, șezători
V /n nafiJe pionie

rești au prilejuit În
totdeauna clipe de ne
uitat pentru pionier! 
și pentru invitați. O 
acțiune interesantă s-a 
desfășurat slmMlă la 
Școala generală nr. 4 
din Petroșani, organi
zată de către elevii 
clasei a IV-a B (învă
țătoare Elena Ardelea
nul împreună cu elevii 
clasei a Il-a B (Învă
țătoarea Klara Csutak). 
In iala a peste 50 ma
me s-a desfășurat mon

ta cu care au fost alese 
episoadclc-cheie caro 
au ilustrat tematica. 
Interprefli, cei mai buni 
recitatori, soliști, po
vestitori artistici,au e- 
moltonat profund pe 
cei din sală. Această 
acțiune se înregistrea
ză și In preocupările 
de a pregăti școlarii 
din clasele a Il-a pen
tru a intra In pionie
rat.

D. C.
★

jal o doare litera
ră. Marc a fost bucu
ria mamei elevului loan 
Stoic, fiu de țăran, 
i înd l-a recital versuri 
în limba engleză. Ma
ma șl-a exprimat re- 
unoștlinta pentru mi

nunatele condiții de 
învățătură asigurate co
piilor în țara noastră.

tajul literar -O mamă, 
dulce mamă'. Elevii 
au recitat versuri. au 
reprodus fragmente din 
operele scriitorilor con
temporani și clasici In 
care creatorii re spec-
tivi prezintă. chipul 
mamei.

In mod deosebii a 
ieșit in evidentă gri-

Detașamentele clase
lor a V-a de la Școala 
generală nr. 6 Petro
șani au organizat, cu 
ocazia «Zilei femeii* o 
șezătoare la sfîrșîlul 
căreia au oferit mame-

In lumea 
fenomenelor 

naturii

lor cadouri. Cu emo
ție, mamele elevilor 
au trecut pragul clasei 
unde fii lor au organi-—•

Cu sfială și nemăr
ginită curiozitate ele
vii claselor a patra au 
pășit pragul laborato
rului de fizică undo 
colegii lor mai mari, 
un grup de pionieri din 
clasa a Vll-a au or
ganizat pentru ei, îm-

pre ună cu profesorul 
do firica, o intilnlre 
cu lumea fenomenelor 
naturii. Acțiunea orga
nizată do unitate a fă
cut cunoscut micilor 
elevi, pe ba/a unor In
teresante experiențe 
do laborator lumea 
fascinantă a fenomene
lor naturii. Intr-un re
cipient de sticlă nu 
văzul cum se formea
ză norii do ploaie, au 
văzut, fulgerul ca des
cărcare electrică înlro 
polii mașinii electro
statice sau în diverse 
tuburi de gaz, curcu
beul. Au fost foarte 
bucuroși să vadă cum 
fulgerul transformat 
în curent electric dă
dea lumină într-un bec 
sau la un arc electric, 
căldură la un radiator 
sau punea in mișcare 
un motor. Au auzit 
chiar sunetele produse 
do fulgerul transformat 
in curent. Imaginile ob
ținute cu ajutorul len
tilelor au descoperit 
taina unor așa zise 
„minuni".

A fost o acțiune in
teresantă, care a dat 
naștere la o mul lime 
de întrebări, întrebări 
ce nu au rămas fără 
răspuns.

Prof. Mihai ENACHE

AMABILITATEA -
CARTEA DE VIZITĂ
A COM E RTULUI

In cadrul treburilor cotidiene, fie
care din noi trecem pragul unităților 
comerăade. E drept că, aproape cu 
regularitate, ne îndreptăm spre uni
tățile birje aprovizionate, cu un as
pect interior și exterior cit de cît 
intim. plăcut. Nu-i mai puțin adevă
rat că fiecare din noi, cumpărător fi
ind. ne ducem să facem tirguieli de 
la acele magazine unde personalul 
e amabil, politicos și ocolim pe cît 
posibil unitățile unde vinzălorii ne 
. tratează-' cu indiferență sau invec
tive.

’aidul pe care l-am făcui zilele 
6 stea prin citeva magazine din 
Valea Jiului a avut drept temă a- 
mabilitalea lucrătorilor din comerț. 
Cum te primește vinzătorul? Cum 
iii oferă marfa ? Cum răspunde la 
so iritările clienților ? Sint poliiicoși ? 
Acestea sint doar cileva din între
bările la care vom căuta să dăm 
răsouns in rfnduiile ce urmează.

' f V .AZINCL ALIMENTAR Nr. 5 
PETROȘANI. Raionul cu produse lac
tate e suprasolicitat Dar vinzătoarea 
Orosz Maria, ca de altfel întregul 
P' rsonal condus de gestionara Biro 
Err ia. răspunde cu solicitudine și 
amabilitate cererilor cumpărătorilor.

numai cîțîva pași se află MA- 
G'.-INIT DE DESFACERE A ÎNCĂL
ȚĂMINTEI DIN CAUCIUC. Aici, din 
păcate, amabilitatea are nevoie de... 
pingele ’ Cit timp gestionara e ple
cată din magazin, o vânzătoare tî- 
năîă (poate absolventă a școlii co
merciale!) împarte in stingă și în 
dreapta jigniri, injurii. Notăm numele

unuia din clienții oare iese nemul
țumit pe ușa amintitei unități: Știri cu 
loan. Omul ne mărturisește că a fost 
etichetat cu epitete jignitoare (ca să 
vezi pînă unde ajung tinerele „ca
dre"!) de tinăra care poale să-i fie 
copil, pentru simplu) motiv că i-a 
cerut să-l servească mai repede.

UNITATEA DE MERCERIE Nr. 43 
LUPENI. Vinzătorul Pîrvulescu loan 
își primește clienții cu aceleași for
mule de politețe. Numai așa se ex
plică afluența mare de cumpărători 
de aici. De altfel și realizările aces
tui magazin sint dintre cele mai 
substanțiale. Intr-o singură lună, a- 
mintita unitate și-a depășit sarcinile 
de plan cu peste 170 mii lei, vîn- 
zătorul realizind și el un ciștig co
respunzător.

UNITATEA DE ȚESĂTURI ȘI TRI
COTAJE Nr. 101 PETRI LA. La inter
vale inegale de timp, clienții intră 
sau ies. Spun ,Bună ziua", dar ni
meni nu le răspunde la salul. Ne 
așezăm și noi în, fața tejghelei și 
așteptăm 5. 10 minute. Nimeni nu 
ne întreabă dacă dorim ceva. I a un 
moment dat. o întrebăm pe tinăra ce 
poartă uniforma școlii comerciale 
(semn că e practicantă) de ce nu-și 
ia clienții în seamă. Atunci. în semn 
de apărare, gestionara intervine: „Ea 
e nouă, nu știe". De ce n-o învălați 
dv. care lucrați de ani de zile In 
comerț ? — întrebăm noi.

UNITATEA ALIMENTARĂ Nr. 31 
LONEA. Luăm declarații de la două 
cumpărătoare :

Ștefan Eva: „Personalul acestui 
magazin e întotdeauna amabil cu 
noi. Eu de 13 ani tot aici îmi fac 
cumpărăturile, dar nu mi s-a intim- 
plat niciodată să plec nemulțumită".

Rusu Agafia: „Din grabă și nea
tenție mi s-a întîmplat de citeva ori 
să-mi uit cumpărăturile pe tejghea 
(ulei, zahăr ctc.), însă vînzătoarele 
mi-au trimis vorbă să vin să-mi iau 
marfa uitată. Ce să spun, sint (oarle 
cumsecade".

Așadar, reiese că. în majoritatea 
covirșitoare a magazinelor din muni
cipiul nostru amabilitatea face casă 
bună cu comerțul. Dacă mai sint pe 
alocuri și excepții, nu sîntem de 
vină... noi.

P. BRFBEN

Exemplul întregului colectiv
De cum pășești pra

gul magazinului ali
mentar nr. 44 din Vul
can rămii plăcut im
presionat de felul cum 
colectivul acestei uni
tăți își face datoria. 
Cuvinte pline de ama- 
bil'late le întîmpină 
încă de la intrare.

P.’-ponsabila magazi- 
n rii, luliana Dănilă și 
aj.itoarea sa Valeria 
Duna au reușit, ca prin 
exemplul lor personaj, 
să facă dan „fetele" 
acestei unități un co- 
lectiv narnic și disci
plinat îndrăgostit de 
profesia aleasă. In 
cursul anului 1968, prin

acest magazia au fost 
vindute populației măr
furi în valoare de pes
te 18 milioane lei, iar 
planul a fost realizat 
și depășit lună de 
lună. Cu realizări de 
ordinul milioanelor a 
încheiat și cele două 
luni oare au trecut din 
acest an. In toate 
aceste realizări nu e 
nici un secreL Aprovi
zionarea cu mărfliri 
specifice fiecărui sezon, 
atenție și grijă față de 
cumpărători și bine
înțeles practicarea unui 
comerț civilizat, opera
tivitate și conștiinciozi
tate în deservire, atrag 
cumpărătorii.

— Fac de muM timp 
cumpărături aici. Am 
plecat frvtodeauna sa
tisfăcut de felul cum 
colectivul unității își 
face datoria. Citez 
doar citeva nume de 
luc r toare conștiincioa
se din această unitate: 
Viorica Mate, Maria 
Cuca, Magda Soi, Elena 
Hanes, Li via Clipa. Li
dia Bălan, Maria Vlaicu 
și Brighita Dobner.

Pe bună dreptate 
cumpărătorii din orașul 
Vulcan sint mulțumiți 
de modul cum sini de
serviți la această uni
tate.

A. Dl MITRU

In Grădina botanică din 
București va începe anul acesta 
construcția marelui palmariu 
— grădina de iarnă — a cărei 
cupolă din sticlă va atinge 
înălțimea de 22 de metri. In 
uriașa seră care va acoperi o 
suprafață de aproape 3 000 mp 
va Ii vară chiar și atunci cînd 
termometrul va coborî cu 
mult sub zero grade. Își vor 
da inlilnire aici palmieri, ale 
căror frunze se vor putea des
face în voie, banani, ce vor 
concura în înălțime cu curma
lii. diferite specii de lămîi, 
portocali, mandarini.

Prezentă deocamdată pe plan
șeta de lucru a proiectanIilor 
viitoarea grădină de iarnă va 
avea instalații moderne de 
ploaie artificială, sisteme de 
dirijare au tomată a tempera
turilor dorite și de purificare 
neîncetată a atmosferei. In 
zilele cu călduri caniculare, 
caracteristice verilor noastre 
continentale, prinlr-un sistem 
automat se vor declanșa cu- 
rentii de ană colorată care, 
oirculind continuu pe cupola 
de sticlă, vor asigura umbra 
necesară multora din plantele 
ce vor crește în seră. Amena
jarea unui bazin interior va 
oferi condiții propice de dez
voltare plantelor acvatice.

Cea mai veche din țară, 
Grădina botanică din Bucu
rești numără astăzi aproape 11 
decenii de activitate. începu
turile sale sint legale de acti
vitatea și străduințele unor

Concursul nostru
de informații

Acei muncitori
anonimi, dar
de nădejde

Ori de cite ori noi constructorii 
de pe șantierul din Vulcan ne 
bucurăm de rezultatele muncii de
puse ne gîndlm cu stimă și la 
muncitorii secției mecanice, la 
acei oameni anonimi, dar de nă
dejde, care ișl aduc din plin a- 
porlul la realizarea planului.

Dintr-o convorbire avută cu 
maistrul mecanic Pavel Petrovan 
am aflat că muncitorii acestei 
secții au o bună calificare profe
sională. Atunci cînd este vorba 
de remedierea defecțiunilor me
canice survenite la utilaje ei ac
ționează cu promptitudine. Prin 
repararea și îngrijirea utilajelor 
aportul lor in glisărea blocurilor, 
la stația de preparare a betoane- 
lor este substanția). In șantier ii 
poți întîlni lucrînd uneori in con
diții deosebit de grele : la mon
tarea și demontarea cofrajelor gli
sante, a tijelor și pompelor, la re
medierea anumitor defecțiuni.

Printre acești oameni vrednici 
care au contribuit la construireâ 
noului oraș Vulcan se numără 
mecanicii Aurel Ardeleanu, Cons
tantin Anastase, Ion Georgescu, 
macaragiul Nlcolae Fumuru, bul
dozeristul Ion Busuioc, sudorul e- 
lectric Marin lonescu.

Iulian IORDACHE
Vulcan

de 34 salariați de la mino Diljo 
și-au petrecut o parte din con
cediul de odihnă sau tratament In 
diferite stațiuni bolneo-climaterl- 
ce. De la cel plecați în stațiuni 
cosesc pe adresa comitetelor de 
partid șl sindicat numeroase Ilus
trate prin care ișl exprimă mul
țumirea față de grija ce li se 
poartă. Minerul losif Vereș a trl-

Razna, prim-maistrul
Tontea de la băile Felix, ajutorul 
miner Nicolae Stoica de la Căli- 
mănești, mecanicul Morcu Ghlca 
de la Herculane.

In luna martie, încă 11 solariați 
ai minei Dilja vor pleeo la odihnă 
și tratament in diferite stațiuni 
balneo-climaterice. Minerul Gheor
ghe Cimpeanu va trimite ilustrate 
de la Tușnad, minerul 
teanu de la Mangalia, 
Constantin Velică de la

asemenea Ilustrată de Io 
miner loan

llie Mun- 
mecanicul 
Sovato.

GAINAPetru
corespondent

Au început
lucrările

de reparafii

Ilustrații
din stațiunile

ba Ine o
climaterice

Cu toate că nu ne aflăm 
în sezon balnear, totuși un număr

încă

Ln articolul cu titlul de mai sus to
varășul ing. Ion Remete, șeful Inspec
toratului de protecție 
Petroșani, semnal® o 
teri N.T.S. constatate 
troalelor efectuate în 
țări miniere din bazin. In legătură 
cu măsurile luate pentru înlăturarea 
deficiențelor semnalate, la redacție 
ne-au sosit două răspunsuri de 
minele Lupeni și Dîlja în care 
spune:

„Organele Ministerului Muncii 
efectuat controale la E. M. Lupeni 
cursul lunii ianuarie 1969 privind res
pectarea normelor' de tehnică a se
curității, în urma cărora au încheiat 
un proces verbal cu deficiențele con
statate, stabilindu-se și termenele de

a muncii din 
serie de aba- 
în urma con- 
unele exploa-

la
se

au 
în

De la apariția unui articol 
ziarul „Steagul roșu" prin 
sectorul I.G.L. Lupeni era criticat 
pentru faptul că nu repară locuin
țele din cartierul Ștefan, n-a tre
cut prea multă vreme. Mai dăună- 
zi cîțîva muncitori ai I.G.L. au des
cărcat țigle și alte materiale de 
construcții în fața locuințelor ce 
necesitau reparații urgente. A- 
poi, Mihal Ivașcu, Alexandru Pe
ter, loan Orășan, Alexandru Co- 
man, losif Petre, Titu Trlf, Vasile 
Nemeș și alți salariați ai secto-, 
rului I.G.L. Lupeni au început lu
crările de reparații. E forma cea 
mal concretă și eficientă de a răs
punde criticilor apărute în presă.

în 
care

Silviu OPREAN
Lupeni

<$>

ln librării

Lege privind comisiile 
de judecată

64 poq. 1,50 lei
In broșură sint Incluse extrase din Codul Pe- 

nol și Codul de procedură penală, precum șl 
modele de registre și modele ale unor octe 
privind octivitatea comisiilor de judecotă.

Cercetarea pedagogică
STANCIU STOIAN

240 pag. 8,25 lei
Lucrareo definește obiectul și metodele 

pedagogiei, in funcție de progresele înregis
trate în ultima vreme și de modernizarea 
tehnică a mijloacelor de cercetare, instruire, 
educare.

NE RĂSPUND CEI VIZAȚI

„Dulci și amare"
U articolul cu titlul de mai sus, 

publicat în ziarul din 18 Ianuarie 
a.c., conducerea O.C.L. Alimentara 
ne răspunde următoarele:

„Ou privire la articolul intitulat 
„Dulci șl amare" de prin magazine 
vă facem cunoscut următoarele: Pro
blema bunel deserviri a populației, 
constituie o preocupare permanentă 
a conducerii noastre și așa cum re
zultă din Însăși articolul de mai sus 
se scot în evidență o serie de maga
zine alimentare unde 
deservesc consumatorii 
ită sănătoasă.

In ceea ce privește 
ln sensul că în unele 
magazinului 17) se consumă băuturi 
alcoolice de către unii cetățeni, vă 
informăm că magazinele noastre au 
primit instrucțiuni scrise de a nu 
permite consumatorilor practicarea 
acestui sistem.

Cu privire la propunerea făcută 
in sensul ca Încăperile neuti'lizate de 
la complexul comercial Petrila, să 
fie valorificate, prin deschiderea unui 
centru de lapte, vă informăm că pro
blema aceasta a fost pusă în discuția 
conducerii noastre încă acum două 
luni. Noi am cerul ca una din încă
peri ce corespunde din punct de 
vedere al spațiului să ni se atribuie 
nouă, în vederea deschiderii unui 
magazin specializat în desfacerea

plinii, a laptelui șl produselor lactate, 
însă în această direcție, conducerea 
T.A.P.L. Petroșani s-a opus categoria 
susțlnînd că are nevoie de spațiu 
pentru deschiderea unei sifonării, 
deși pînă în prezent localul respec
tiv se găsește în aceeași situație".

urm ................. .

lucrătorii ce 
au o condu-

faptul sesizai 
unități (cazul

■

fi

Statornicirea unui climat de
respectare strictă a normelor
de tehnica securității muncii
remediere. Alit pentru restul defi
ciențelor cit și pentru cele sesizate 
în articolul publicat, s-au luat mă
suri de remediere. Astfel, la sectorul 
III, la abatajele frontale din stratul 
5, blocul III A, unde podirea cu pla
să de sîrmă nu era corespunzătoare,

AVIZ AMATORILOR !
Unii conducători au

to nu se simt în largul 
lor dacă nu „fac" de-un 
ciubuc. Azi dîțlva lei, 
miine... Prclențile cresc. 
Nu se mai mulțumesc cu 
bacșișul de la pasageri, 
încep transporturile en 
gros. Wiliam Barabaș, 
din Lupeni, folosea in 
ultimul timp tractorul 
pe care lucra măi mult

în scopuri personale. 
Intr-o zi își făcea „chi
lipirul" cu o remorcă 
de nisip, în alta cu ci
teva tone de piatră. 
Ce mai, cine-și făcea 
casă și era amator de 
transporturi ilegale, se 
putea adresa cu toată 
„încrederea" tractoris
tului Barabaș. Dar ase
menea ulciorului care

merge la apă doar pî
nă într-o zi, a venit 
și ziua cînd tractoris
tul a terminat-o cu 
„drumurile" la izvorul 
de... ciubuc. Pentru a- 
buz în timpul serviciu
lui Wiliam Barabaș a 
fost trimis in instanță 
și condamnat la 
luni închisoare, 
amatorilor!

cores- 
miner 
i s-a

i

i

trei 
Aviz

NOTE
Tovarășul Mucenic Petra a 

relatat ziarului o stare despre 
iluminat cam... întunecoasă. Mai 
acum un an, I.R.E.H. Petroșani, 
actualmente Secția de distri
buire a energiei electrice Pe
troșani, a Instalat pe vechiul 
drum, între podul Sălătruc și 
Autobaza T.A. de Ia Livezeni 
o linie de curent electric. La 
fiecare al doilea slilp au fost 
montate și Instalații de ilumi
nat. Instalații deci sînt. dar 
becurile lipsesc. Lipsesc de un 
an și mai bine cu toate că lo
cuitorii din Surduc așteaptă 
cu nerăbdare să apară odată. 
Care e cauza acestei întîrzieri 
îndelungate, încă n-au reușit 
s-o afle. E și greu de aflat pe 
întuneric. Poate Secția de dis
tribuire a energiei electrice din 
Petroșani e în măsură să facă 
lumină

I

remarcabili oam6ni de știință. 
In 1855. cind celebrul doctor 
Carol Dnvilla a solicitat dom
nitorului Știrbei Vodă înfiin
țarea grădinii botanice, el a 
subliniat într-un memoriu pe 
care i l-a adresai că este abso
lut necesar oa flora României 
— atît de variată și originală —

să fie pusă, in valoare și ca 
viitorii horticultori să aibă la 
îndemînă un teren pentru lu
crările aplicative, iar cei care 
se ocupă de munca de cerce
tare să poată experimenta 
aclimatizarea unor flori și ar
bori din diferite colturi ale 
pâmîntului. Semnatarul memo- 
riukri adaugă în încheiere i 
„Afară de aceste avantagii ne
contestabile grădina botanică 
va fi pentru populațiunea 
Bucureștilor un loc de preum
blare, unde, in treacăt, fiecare 
va putea cunoaște însemnata 
avuție a florei române, caro 
astăzi este necunoscută".

1861 
ființă, 
lipsu- 
reușit

După cîțîva ani. în 
grădina botanică a luat 
cu toate dificultățile și 
rile întimpinale, ea a
de-a lungul anilor să se dez
volte și să devină, pe lingă 
o valoroasă instituție de cer
cetare științifică a naturii, un , 
splendid loc recreailiv. In in
cinta parcului. în una din 
laturile sale, a fost construit 
și Institutul de botanică, unde 
studenții au la dispoziție tot 
coca ce este necesar învăță- 
mîntului modern: Laboratoare 
bine dotate, bibliotecă înzes
trată cu . mii de volume de spe
cialitate. un muzeu cu material 
demonstrativ ingenios expus, un 
ierbar uriaș care include ne
numărate specii, 
țării, cît și do 
îndepărtate.

In necontenit 
dina botanică 
întreține astăzi
laborarc cu mai bine de 
de instituții similare de 
toate meridianele globului.

O nouă dezvoltare o va
atunci cînd parcul Institutului 
politehnic, aflat în construcție 
în imediata apropiere, se va 
uni cu actuala zonă a Grădi
nii botanice. Atunci, baza de 
cercetare științifică a celor 
care se ocupă de studiul po
doabelor nriturii aproape se va 
dub'a, iar vizitatorul va avea 
în fala orbilor o și mei îneîn- 
tătoare priveliște.

atît din Hora 
pe meleaguri

progres. Gră- 
din București 

Tolatii de co-
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s-au întocmit instrucțiuni concrete de 
lucru, care au fost prelucrate cu 
membrii brigăzii și cu personalul leh- 
nico-ingineresc, ceea ce a condus la 
îmbunătățirea executării poditurii cu 
plasă de sîrmă. De asemenea, pentru 
blocurile de piatră oare provin din 
frontul de lucru, s-au luat măsuri 
de sfărimare a lor prin împușcare și 
spargere cu ciocanul de abataj.

Im ce privește susținerea interca- 
lației de steril, s-au luat măsuri de 
a se pușca, înainte de depilarea căr
bunelui cu combine, evitîndu-se peri
colul desprinderii din front.

Pentru neluarea măsurilor 
punzătoare de către maistrul 
Ambrozie Berceanu, acestuia
aplicat sancțiune contravențională de 
către organele Ministerului Muncii 
iar la E. M. Lupeni cazul a fost pre
lucrat cu toți maiștri mineri și per
sonalul tehnic.

In ce privește deficiențele consem
nate la sectorul IX, s-au luat urmă
toarele măsuri :

+ Chiar in cursul aceluiași schimb 
s-a completat susținerea cu material 
corespunzător conform prevederilor 
monografiei de armare.

S-au luat măsuri ca lemnul ce 
se introduce în mină să fie de di
mensiuni corespunzătoare monogra
fiei de armare șl de asemenea, s-a 
prelucrat cazul de la abatajul came
ră nr. 5, stratul 3, cu șefii de bri
gadă și de schimb precum și cu 
maiștrii mineri.

Considerăm că prin măsurile ce 
s-au luat se va îmbunătăți activitatea 
de protecție a muncii croîndu-se con
diții de muncă ferite de pericolul ac
cidentelor". Răspunsul, pe care-l con
siderăm competent, /poartă semnătura 
șefului E. M. Lupeni. ing. V. Ciriperu.

In ce privește mina Dilja, ni se 
reWează următoarele :

„Ne însușim critica făcută în arti
colul amintit mai sus. Mențio
năm faptul că abaterile arătate în 
articol sînt cazuri izolate. Pentru ca 
astfel de abateri să nu se mai re
pete s-au luat măsuri ca vinovății să 
fie sancționați potrivit prevederilor 
regulamentului de ordine interioară 
$1 cazurile au fost prelucrate cu toti 
muncitorii interesai»".

Răspunsul conducerii minei Dîlja 
reflectă și el preocuparea cadrelor 
de conducere pentru îmbunătățirea 
activității in toate domeniile, fapt 
susținut și de bunele rezultate în pro
ducție pe care colectivul E. M. Dîlja 
le-a 
doar

Răspuns „select"
Mult, tare mult a mal dorit 

Gheorghe Dan de pe strada 
Micu Klein din Petroșani să 
aibă un aparat de radio „Se
lect". A dorit, l-a cumpărat. 
La început aparatul a mers în- 
tr-adevăr select. Apoi a înce
put să iacă nazuri mai ales 
cind era vorba de prins pos
turile aflate Ia începutul scalei. 
Dorind ca aparatul să-i mear
gă ca atunci cînd l-a cumpă
rat și temindu-se să nu i se 
agraveze defecțiunea, Gheorghe 
Dan a dus aparatul la atelie
rul cooperativei „Jiul" din Pe
troșani să-l doftoricească. A- 
ceasta s-a inlimplat la 17 fe
bruarie a. c. După ce un spe
cialist a făcut aparatului un 
consult intern și extern radio
receptorului i s-a pus diagnos
ticul cum că-t „sănătos tun".

— Cum e sănătos, cind nu 
prinde unele posturi ? — a în
trebat nedumerit tovarășul Dan.

— Dacă spun eu că nu are 
nimic, atunci așa-i ! — a re
plicat iritat salariatul Nicula. 
— Intre munți se prind greu 
posturile..

— Dar de cind l-am 
ral, tot aici între munți 
ționat și a mers bine.

In toiul discuției a
și responsabilul unității. Auzind ț 
despre ce-i vorba a dat un 
răsnuns „SELECT".

— Să mergi cu el la șes și ,s 
ai să vezi cum prinde toate • 
posturile.

Grozavă logică ? In loc să , 
repare cu simț de răspundere 
aparatul, aflat de altfel în ter
menul de garanție. propune 
schimbarea domiciliului celui 
care-l posedă. Nu și-au dat 
seama că dacă toți posesorii 
de aparate de radio l-ar as
culta sfatul, posturile ocupate . 
la atelier aT devenî plus de 
schemă.

cumpă- 
a func-

apărut

îi

Iaurtul a fost de 
fapt lăute dulce

In ziua de 6 martie a. c„ 
cei care au cumpărat iaurt 
dc la unitatea de desfacere a 
produselor de panificație și 
lactate nr. 7 din Petroșani au 
avut o neplăcută surpriză. Ia
urtul a fost lapte dulce. Gus- 
(îndu-l și bineînțeles neconsu- 
mindu-l. te întrebi nedumerit: 
Cum s-o fi făcînd controlul 
calității produselor la Fabrica 
de lapte din livezeni ? Dar la 
maqarin recepționarea mărfii ? 
Ori se primește ce vine ? Fiți 
atenli. tovarăși de la fabrică 
șl din comerț, să n-o mai fa
ceți de Iaurt cu lapte dulce!

cum
cale.

obținui in acest an. 
ca succesele obținute 
să lie continuate,

D. CRIȘAN

NOTE
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Diversificarea producției 
meșteșugărești — poartă 
deschisă spre noi realizări 
în deservirea populației

Dacii pinfl la începutul 
1968 Cooperativa 
peni

anului' secții de prestări servicii la dornici- 
„Deservirea" Iai- 

obținea rezultatele oele mal 
*-!abe între unitățile similare din ju
deț. cu totul altfel stau lucrurile fn 
prezent. Preocupat de rentabilizarea 
fiecărei secții sl realizarea de bene
fică, consiliul de conducere al coo
perativei n trecut la aplicarea unor 
măsuri eficiente privind diversifi
carea procesului de producție în 
majoritatea ramurilor de activitate. 
Astfel, unitatea de limplărie din 
lupeni nu mal este o Simplă produ
cătoare de binale ,• aici au fost create 
condițiile realizării unor sortimente 
de mobilă mult solicitate de cumpă
rători, între care canapelele exten
sibile din panel și furnir de nuc dețin 
cea mai mare pondere în producția 
respectivei secții. Secția auto-moto 
a fost dotată cu utilaje corespunză
toare, s-a amenajai un canal de vi
zitare și s-a construit o rampă dc 
spălat și gresat. asigurindu-se repa
rarea unui mare număr de autoturis
me, atît a celor aflate în garanție, 
cît și a celor din post-garantie. Ve
nind în înlîmpinarea unui mare 
număr de solicilanți, am organizat 
o secție dc mică serie prin centrali
zarea mașinilor industriale, de cusut, 
electrice, execulînd diferite sortimen
te de îmbrăcăminte, din stofă, doc 
și P.V.C. Activitatea secției de meca
nică fină a fost lărgită și ea prin 
înființarea unei ramuri de bobina] 
pentru motoarele de toate tipurile, 
la mașinile de uz casnic. De aseme
nea. au fost organizate puncte de 
deservire pe lîngă unitățile existente, 
în ramurile radio și televizoare, în 
cartierul Braia din Lupeni si la Uri- 
câni; transportul acestor aparate 
lăcindu-se cu o mașină autoutilitară 
r să la dispoziția populației. Reorga
nizarea secției de artă populară în 
lemn, lărgirea activității dc construc
ții. înființarea secției de mică serie 
în ramura tricotaje sînt alte dovezi 
la fel de grăitoare privind diversifi
carea procesului de producție.

Toate aceste măsuri au creat posi
bilitatea recuperării rămînerilor în 
urmă din trimestrul I al anului trecut, 
lacililînd realizarea și depășirea 
planului de producție la toți indica
torii pe 1968. atît cei economici cît 
și cei financiari. Am reușit, de ase
menea, să realizăm planul la toți 
indicatorii pe lunile ianuarie și fe
bruarie din acest an.

Diversificarea procesului dc produc
ție stă și în continuare în atenția 
Consiliului de conducere al coopera
tivei noastre, in vederea dezvoltării 
rețelei de deservire^ ne-am propus 
realizarea de noi obiective în acest 
en. Amintesc cîteva: înființarea unei

llu (pentru spălat, călcat, curățenie 
genonală, lustruit mobilă și parchet), 
descinderea de noi frizerii: la Valea 
de Pești, în cartierul Ștefan (Lupeni), 
la Cîmpu lui Neag, Înființarea unei 
secții dc cizmărie la Cîmpu lui Neag.

O dată cu creșterea numărului de 
secții, se vor realiza și noi produse, 
dintre care nu vor lipsi cele de uz 
gospodăresc, ca : suluri pentru tăâețel, 
uscător din lemn cu cinci bețe, 
tocător pentru carne etc., precum șl 
Jucării din lemn și din stofă t șaretă, 
ca], locomotivă cu vagoane, rochile 
pentru lelițe și altele.

Comitetul executiv al Cooperativei 
„Deservirea" Lupeni nu consideră 
posibilitățile de creștere a eficientei 
economice epuizate. Propunerile de 
diversificare a procesului de produc
ție, pe care le face populația, vor 11 
mereu bine primite, tocmai pentru 
a satisface imperativele pe caTe le 
incumbă o deservire civilizată fn 
condiții optime.

Iosii NEGOȚIU,
președintele Cooperativei „Deservirea" 

Lupeni

Televiziune
JOI 13 MARTIE

11,00 Limba germană. Lecția 46 
(reluare).

11,30 închiderea emisiunii de 
dimineață.

7.30 Telex Tv.
7,35 Pentru elevi: Consultații 

la chimie (clasa a XH-a).
’8,05 Limba rusă. Lecția 45.
8.30 Studioul pionierilor. „In 

căutarea primăverii" — e- 
misiune muzical-coregra- 
fică.

’9,00 Telejurnalul de seară. 
'9,30 Tribuna economică.
9,50 Intre metronom și cro

nometru — emisiune con
curs. Temele: Nicolae 
Grigorescu; Olimpiade.

20,50 Seară de teatru. „Yerraa" 
de Federico Garcia Lorca.

22.20 „Ca la Cluj" — film fol
cloric realizat de Studioul 
de Televiziune.

22,35 Film documentar „Cimen
tul"

22,45 Telejurnalul de noapte.
23.00 închiderea emisiunii.

Vremea
Ieri, temperatura aerului la 

Petroșani a oscilat între minus 
4 grade și plus 13 grade, far la 
Paring între minus 3 grade si 
olus 4 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 24 
DE ORE: Vreme în general 
iramoasă, cu cer variabil, mai 
mult senin. Vfnf slab din sec
torul sod-vestic.

Pronoexpres
La tragerea concursului m. 11 Pro

noexpres din 12 martie 1969 au fost 
ex-trase din urnă următoarele nu- 
xnere:

Extragerc-a l-a: 45 7 31 37 40 30. 
Fond de premii: 477 903 

fi 598 lei report cat. 1.
Extragerea a H-a : 26 35 

18 25.
Fond de premii : 389 301

lei plus

lei.

Mica 
publicitate

PIERDUT carnet de munco, 
seria P.R. 187 333 Sicsoiu 
Veronica — Petroșani. De
clar nul.

Mecanicul Dionisie Bartha, de la stația de corn- 
presoare a minei Livezeni, „dirijează" atmosferele 
de aer comprimat spre perforatoarele care stră
pung duritatea rocilor.

I
I
I
8
I
8

CU UN OCHI RÎDEM, 
CU ALTUL PLINGEM

aceste 
bucură

timpului din 
de o parte 
pe de alta, îi întris- 

din 
rl-

Starea 
zile pe 
oamenii, 
tează. întocmai craiului 
poveste care cu un ochi 
dea, iar cu celălalt plîngea... 
In această nefericită situație 
se află mai ales cel care tre
ce seara pe strada Păcii din 
cartierul Aeroport.

După stratul de zăpadă că
zut cu aproape o lună în ur
mă (care ne pusese pe toți 
fn alertă), au urmat cîteva 
zile geroase, apoi cîteva zile 
calde cînd zăpada se topea 
văzînd cu ochii șl întilneam 
insule șt insulițe de apă la 
tot pasul, Ie ocoleam cu mare 
precauție. (Ciclul s-a rotit ia
răși : a fost ger, a nins, din 
nou bălți). Din fericire 
pare că va veni primăvara.

La o anumită oră a zilei, 
cînd locul crepusculului este 
luat de tenebrele nopții, par
ticularitățile acestei străzi se 
fac văzute. Becurile răspîn- 
desc lumina lor scînteieloare 
dar... pe alte străzi. Și pe 
strada Păcii se găsesc stilpi, 
însă, sărmanii, nu au posibi
litatea să dea lumină singuri. 
Probabil că cei de Ia Secția 
de distribuire a enprciiei e-

se

lectricc din Petroșani încă 
n-au aflat că numai stîipii 
(din orice ar Ii — lemn, be
ton sau metal), împlinlați în 
pămînt n-au posibilitatea să 
lumineze. Le-ar mai trebui 
ceva ? Unii susțin cu încă- 
pătinare că becuri, dar poate 
că lucrătorii sus-amintitl 
nosc mai mult In această 
vință decit noi. profani

ÎNSEMNARE

cu- 
pri- 

în

materie. Cert este că pe în
treaga stradă a Păcii arde un 
singur bec, adevărat far că
lăuzitor al trecătorilor noc
turni. In rest, toate lamploa- 
nele sînf sparte, ba un slîlp 
stă într-o rînă (vreun șofer 
„pripit" o fi vrut să-l Iacă 
una cu pămîntul). Eu am nu
mărat 9 (nouă) lampioane 
sparte. N-am stat să le număr 
pe toate — că mai erau! 
Locuitorii străzii merg noap
tea cum pol, prin apă sau 
pe gheață, în funcție de sta
rea atmosferică, șl mormăie 
cine știe ce la adresa apei 
fsau gheții), a întunericului, 
a...

Prin partea locului circulă 
niște zvonuri. Cică puștii se 
joacă de-a Wilhelm Tell, 
Robin Hood și de-a alți ochi
tori legendari. Uitasem: 
joacă și de-a Thierry 
Fronde, pentru că au șl 
praștie. De lipsa becurilor 
spune că ar fi vinovați 
cești eroi de legendă, praș
tiile și copiii. N-ar îi mai 
bine ca puștii să fie prinși, 
nnul-doi, asupra faptului, apoi 
părinții să Ie suporte dis
tracția ?

Pină una-alla, Secția de 
distribuire a energiei electri
ce Petroșani ar trebui să fa
că lumină asupra chestiunii 
că prea e... întunecată.

Este foarte adevărat că zi
lele au început să crească, 
dar noaptea rămîne îot noap
te. Am dori ca alunei cînd 
trecem pe strada Păcii, noi, 
locuitorii 
In beznă, 
luminați, < 
să reușim, 
rim pe unde și încotro mer
gem.

străzii scufundate 
să ne putem zîmbi, 
cu amîndoi ochii, 

i, în sfîrșit, să ză-

Succesele remarcabile ale unei instalații 
românești de foraj care lucrează în Algeria
La sonda Kesskessa 1 din apropie

rea frontierei cu Tunisia, forată cu 
Instalația românească 3—DH—250 la 
adîncimea de 2 727 m, specialiștii ro
mâni care acordă asistentă tehnică 
Algeriei In prospectarea și exploata
rea țițeiului au descoperit filei și ga
ze. Probele preliminare au arătat că 
sonda are un debit de circa 400 tone 
titei pe zi.

Aceasta este prima sondă care pro
duce titei în perimetrul Societății de 
stei algeriene „Sonatrach" pentru ex
ploatarea și valorificarea hidrocarbu
rilor.

In prezent, în diferite puncte din 
Algeria lucrează 8 instalații româ
nești de foraj.

SCRISORI DE LA CITITORI
O propunere pentru conducerea 

Petroșani1. G.
Tovarășul Iosif Tomuș, unul din ci

titorii ziarului nostru din Lupeni, a 
relatat redacției că inlr-una din zile, 
Teîntorcîndu-se de la Deva cu trenul 
accelerat nr. 206, a sosit în gaTa Pe
troșani la ora 0,10. De aici n-a mai 
avut posibilitatea să-și continue dru
mul spre Lupeni decit la ora 4,54, 
deci după o așteptare de aproape 5 
ore.

Cunoscind că nu putini sini cetă
țenii din localitățile situate în partea 
vestică a Văii Jiului aflați în această 
situație, am pornit pe firul sesizării. 
Iată ce am constatat:

Problema transportului de combus
tibil, materiale de construcții, mo
bilă ș. a., către unități sau pentru 
cetățeni, cu mijloace de transport ale 
sectorului socialist, deși a fost ridi
cată în mai multe rînduri, nu și-a 
găsit încă o rezolvare corespunză
toare cerințelor. Dovadă, o scrisoare 
primită recent la redacție prin care 
cititorul ziarului nostru Iacob Strai, 
de la Școala generală nr. 2 Petrila 
ne relatează intre altele:

„In ziua de 20 februarie a. c. am 
fost la auloexpeditie de la ora 12. 
dar n-am primit nici un camion pen
tru transportul combustibilului repar
tizat școlii noastre pe trim. 1. Mi 
s-a spus să vin saplămina viitoare. 
Va fi necesar să mai merg 2—3 săp- 
lămîni ca și în anul trecut pină să 
reușesc să rezolv problema trans
portului ? Or, școala nu mai are 
combustibil și dacă autoexpedilia 
nu deservește operativ, nu vom a-

Duminlcă dimineața, In sala 
de spectacole a Casei de 
cultură din Petroșani și-au dat 
Intllnire spectatori de toate 
vlrstelc, venlji la recitalul 
pregătit dc elevii Școlii de 
muzică din localitate. Copil, 
de fa clasa a ll-a șl pină fa 
a VllI-o, au trăit pe scenă 
cmofllle debutului, fericirea 
aplauzelor ce Încununau efor
turile lor șl ale profesorilor 
depuse fn nenumărate oro dc 
clasă și dc Bludiu Individual.

Deschiderea programului a 
fost făcută de orchestra șco

rin Stoica de la clasa profe
soarei Elisabela Mike.

In sală se răsplndcsc acor
durile unei melodii Inspirate 
din folclorul maghiar, li lin 
adagio de Bela Bartok, inter
pretai de Valentin Macavel 
din clasa a lll-a, elevul pro
fesoarei I lisabeta Mărz.

Eleva Karln BUIek din qlasa 
a Hl-a a lnvălat sub suprave
gherea atentă a profesorului 
ștefan l.azăr un menuet de 
Beethoven. Aplauzele ou oare 
ii lost răsplătită Interpretarea 
sa II umplu inima de bucurie

MICII VIRTUOȘI
Iii care după o absentă de 
aproape un an a reapărut pe 
scenă, sub conducerea profe
sorului Zollan Mused,' cu un 
potpuriu din opereta „Crai 
nou" de Ciprian Porumbescu.

Au apărut apoi micii mu
zicieni Îmbrăcat! de sărbă
toare, cei mai multi cu cra
vate roșii la gil, cu ochii fa 
cei dragi din sală, atonii să 
nu dezmintă speranțele pro
fesorilor lor. Toji merită le- 
licitările noastre sincere pen
tru strădania lor dar spațiul 
ne obligă să ne oprim doar fa 
un număr mic de copii care 
s-au evidential In mod deose
bit.

Prima s-a așezat fa pian Eli- 
sabota A'agy, din clasa a ll-a, 
eleva tovarășei profesoare E- 
lena Tămășan, care a inter
pretat cu surprinzătoare si
guranță și acuratele două pie
se rusești in stil popular. A- 
poi in sală răsună acordurile 
melodioase ale unui preludiu 
de Haydn in interpretarea e- 
levei Mihaela Hujan din clasa 
a It-a, acompaniată de Ariana 
Miclescu (clasa a V-a) ambele 
pregătite de tovarășul profesor 
Vasile Molodel.

Un copil de-o șchioapă face 
o reverență gravă, iși aran
jează notele, iși caută poziția 
cea mai potrivită la pian șl 
după o clipă de liniște atacă 
un „ecossaise" de Beethoven. 
Este elevul din clasa I-a Fio-

și mlndrie. Nu-i un lucru prea 
ușor să interpretezi o bucată 
de Beethoven chiar dacă a lost 
transcrisă pentru copii. Ascul
tăm acum o sonatină de 
Baclanova, nuanțai redata de 
eleva Eva Marlon din clasa 
a lll-a acompaniată cu dezln- 
\ ollură și finețe 1a pian, de 
Camelia II leș din clasa a 
\ lll-a, ambele pregătite de 
profesoara Etelka Maschek.

Tot o sonatină, de dota a- 
ceasta de Kuhlau, interpretea
ză fa pian și Emil Stoica din 
clasa a fff-a, elevul profesoa
rei Elisabela Mike. Urmează 
un „rondo" de Heller pregă
tit de Greii Ursu din clasa a
III- a sub supravegherea pro
fesoarei Mtitilda Balosko, apoi 
„Visare" de Shuman, interpre
tată de elevii Vladimir Pe
trescu și Adina Gordin din 
clasa a 111-a și respectiv a
IV- a, pregăliji de proj. Zol- 
tan Muscă, apoi un cinlec mon
gol de Glier cintal la pian de 
Ana Romoșan, din cfasaa IV-a, 
eleva profesoarei Natalia Man. 
O altă bucală de Baclanova, de 
data aceasta un concertino, in 
interpretarea elevelor Sidonia 
Pavel (vioară) din clasa a IV- 
a, și Helga Wiesenmayer 
(pian) din clasa a VlII-a, pre
gătite de profesoara Etelka 
Maschek, refine alenfia spec
tatorilor prin lușeul fin, prin 
participarea afectivă autenli-

nemerilale elevele Carmen 
Rădică (clasa profesoarei Eii
sabela Mike), Anaa Dobrescu 
șl Doina Gal fă (clasa profe
soarei Ghlzefa Gsorik). Prima, 
elevă In clasa a IV-a, șl-a 
ales un dans spaniol de Șos- 
lakovlcl, iar celelalte două, 
tot din clasa a IV-a, au cin- 
lot la patru mllnl un marș de 
Mozart. Nu putem Uita din a- 
ceastâ enumerare, pe mlcuje- 
le șl slrgulncioasefe eleve Ira 
Poporogu din clasa I, Angeli
ca Badea, din clasa a II-a, pe 
elevul Gabriel Podranschi din 
clasa a It-a și alții care au 
dovedit reale aptitudini muzi
cale. O mențiune specială me
rită fnlregul corp profesoral 
sub îndrumarea căruia micujii 
virtuoși iși dez\ oltfi talentul 
șl măiestria.

Prlvlndu-i pe cei can: az.i 
se produc pe scenă, gindul se 
întoarce cu zeci de ani in ur
mă, la timpul clnd fn Valea 
Jiului nu erau decit ci/lva 
profesori improvizat! care pre
dau particular ore de muzică. 
De o școală specializată in a- 
ceaslâ direcție nici nu putea 

ire doreau să 
un inslru- 

pluleased 
.ori de

li vorba. Cel 
fnvele să etnie fa 
meni trebuiau să 
bani grei acelor profe' 
muzică sau călugăritelor fran
ciscane din Petroșani care, e- 
vident, nu aveau calificare sui 
perioară. Astăzi in orașul 
nostru există o școală de mu
zică, nu de mult Instalată In- 
fr-o clădire Încăpătoare la care 
predau profesori cu inallă ca
lificare. Fiii minerilor, tehni
cienilor, inginerilor și func
ționarilor din Petroșani au un 
cadru adecvat in care să-șl 
cultive aptitudinile, să-și dez
volte gustul pentru adevăra
tele valori ale muzicii româ
nești și universale, să-și com- 
plelez,e cultura spre a deveni 
mai buni și mai frumoși spi
ritual. Si rezultatele se iaa 
simlile de pe acum. Cili dintre 
micii interprell de duminică 
vor deveni adevărați muzi
cieni peste ani și ani de mun
că, ne va arăta timpul. Deo
camdată noi constatăm cu sa
tisfacție că și in Valea Jiu
lui se dezvoltă o generație 
de pasionali ai artei și cultu
rii, dornici să devină oameni 
luminați și multilaterali.

Prof. C. PASCUAu mai cucerit aplauze bi-

FOTBAL

0—2.

Box îără mănuși
com- 
luplă 

. La

Ieri, in opt orașe gin 
tară, s-au dispuitait me
ciurile contînd pentru 
optimile „Cupei Româ
niei" la fotbal. Au lost 
înregistrate următoa
rele rezultate: Bucu
rești : Chimia Suceava

Tg. Mureș 
u: Steagul 

roșu Brașov — Univer
sitatea Oluj 0—3; Plo
iești : Politehnica Galați 
— Progresul București 
0—1; Brașov: Metalul 
București — U. T. Arad

Intr-unui din labo
ratoarele S.C.S.M.

(Agerpres)
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PROGRAMUL I:
O dată cu intrarea în vigoare, la 

data de 29 septembrie 1968, a nou
lui mers al trenurilor, a fost pus în 
circulație un tren de legătură spre 
Lupeni, cu plecarea din gara Pcdro- 
șani la ora 0,26. Cum însă acest tren 
nu a fost corespunzător utilizat, or
ganele C.F.R. l-au anulat. Conside
răm că, așa cum conducerea I.G.C. 
Petroșani asigură transportul spre Lo- 
nea al călătorilor ce sosesc la Pe
troșani cu acceleratul să se pună, în 
același scop, la dispoziția călătorilor, 
un autobuz care să plece spre Lu
peni, din Piața Victoriei, la ora 0,20— 
0,30.

alta în realitate
vea ou ce face foc în clase".

Deservirea populației cu mijloace 
de transport de către auloexpedifie 
a mai fost obiectul unui articol cri
tic apărut în coloanele ziarului nos
tru. Conducc-rea Autobazei Petroșani, 
recunoscind justețea criticii, ne-a 
răspuns alunei textual :

„Fată de deficientele existente, 
conducerea autobazei a luat măsuri 
de remediere. Autoexpedilia a fost 
dotată cu încă o mașină de 3 tone, 
pentru a deservi în condițiile cele 
mai optime pe solicilanți".

Condițiile optime de deservire, pro
mise in scris, au rămas însă doar 
p? birlic. Așa stînd situația, consi
derăm că este necesar să se ia mă
suri eficiente de satisfacere operati
vă a instituțiilor și cetățenilor cu 
mijloace de transport auto corespun
zător cu cerințele, fără a mai fi pur
ta ti pe drumuri.

di-5,05—6,00 Program muzical de 
mineată; 6.05—9,30 Muzică și actua
lități; 9,30 Ateneu; 10,00 Ansambluri 
artistice școlare; 10,10 Curs de limba 
spaniolă. Ciclul II, lecția a 23-a,• 10,30 
Radio-Prichindel; 10.40 Soliști și for
malii artistice de amatorul 1,05 Cin- 
tece și versuri; 11,25 Dansuri de es
tradă; 11,45 Sfatul , medicului; 12,00 
Muzică ușoară de Edmond Deda; 
12,20 Cronica literară; 12,30 Intilnl- 
re cu melodia populară și interpre
tul preferat; 13,10 Avanpremieră co
tidiană; 13,20 Soliști și orchestre de 
muzică ușoară; 14,30 Concertul zilei; 
15,05 Duete de muzică ușoară; 15,15 
Țării, inima și versul; 16,00 Radio
jurnal. Sport; 16,10 Soliști de muzică 
populară; 16,30 Piese pentru pian; 
16,55 Radio publicitate; 17,00 Muzică 
ușoară; 17,15 Pentru patrie; 17.45 
Muzică; 17,50 Tribuna radio,- 18,05 
Muzică populară; 18,30 Gazeta radio,- 
19,00 O melodie pe 
voastră,- 19,20 Sport,- 
Nițfi Vădeanu; 19,50 
20,05 Seară culturală
Melodiile anotimpurilor; 20,50 Piese 
instrumentale; 21,05 Atențiune, pă
rinți!,- 22,00 Radiojurnal. Buletin me
teorologic. Spori; 22,20 Caravana fan-

adresa dumnea-
19,30 Fluierașul 
Muzică ușoară; 
maghiară; 20,35

teziei,- 23,20 Moment poetic; 23,25 
Melodii pentru ore tîrzii; 0,05—5,00 
Estrada nocturnă.

PROGRAMUL II :

6,10 Piese distractive; 6,45 Muzică 
populară; 7,10 Fanfara reprezentativă 
a Armatei; 7,37 Muzică ușoară; 7,45 
Soliști de muzică populară; 8,10 Tot 
înainte; 8,25 Pagini din operete,- 9,10 
Curs de limba spaniolă; 9,30 Muzică 
ușoară,- 9,45 Madrigale; 10,05 Piese 
instrumentale,- 10,12 Teatru radiofo
nic,- 12,05 Avanpremieră cotidiană; 
13,00 Din muzica popoarelor; 13,12 
Nonetul de Constantin C. Nottara,-
13.30 Revista revistelor științifice și 
tehnice,- 13,40 Solecfiuni din opereta 
„Lăsafi-mă să ciul" de Gherase 
Dendrino; 14,10 Orchestra de muzică 
populară a Filarmonicii din Arad;
14.30 Moment științific,- 14,35 Muzică 
ușoară; 15,40 Radio publicitate; 16,00 
Arii din opere,- 16,15 Pe teme medi
cale; 1625 Pe aripile melodiilor; 17,00 
Radiojurnal. Sport,- 17,10 Lucrări co
rale dirijate de O. D. Botez; 17,30 
Cupidon și muzica ușoară; 18,05 Me
moria pămîntului românesc; 18,25 Mu
zică de estradă; 19,05 Muzică popu
lară; 19,30 Curs de limba spaniolă; 
19,50 Noapte bună, copii; 19,55 Seară 
de operă: „Isabeau" și „Cavaleria 
rusticană'1 de Mascagni; 22,20 Piese 
instrumentale; 22,30 Cronica literară,- 
22.40 Muzică ușoară; 23,07 Orchestra 
simfonică a Radiodifuziunii din 
Stuttgart.

In legătură cu gala de box din 
faza municipală a campionatului re
publican de seniori desfășurată In 
sala clubului minier din Petrila, am 
promis că vom reveni cu amănunte :

Organizarea, girată de secția de 
box a Asociației sportive Jiul Pe
trila a fost necorespunzătoaie. Rin
gul — cu corzile ne întinse suficient 
— putea genera accidente (care din 
fericire nu s-au produs). Apoi, s-a 
permis urcarea pe ring a multor 
persoane străine între care s-au stre
curat și scandalagii ce an înțeles 
să-și „susțină" favoriții prin inter
venții amenințătoare, injurii și arun- 
cînd diferite obiecte în sportivii ad- 
verși și oficiali, tulburînd în mod 
grav buna desfășurare 
lor I !

Latura spectaculară a 
de suferit și din cauza 
slructionist practicat de 
ca de exemplu Silviu Morar dc la 
Jiul Petrila, care a abuzat exaspe
rant de mult de țineri, transformînd 
meciul intr-un soi nedefinit de luptă. 
Este de neexplicat faptul că antre
norul Vasile Pop care a crescut șt 
dat boxului sportivi tehnici și valo
roși ca Teodor Berintan, Nicolae 
$Unta și alții a căror evoluție în ring 
constituie o îneîntare, să permită a- 
semenea exhibiții.

Despre ultimul meci al galei, dis
putat în limitele categoriei semi
grele între Gheorghe Ona — Jiul 
Petrila și loan Fugaru — Energia 
Paroșeni, deși a durat mai puțin de 
două minute, avem mai multe de 
spus:

a lntreceri-

galei a avut 
boxului ob- 
unii sportivi

C I N E M A T
VINERI

PETROȘANI — 7 Noiembrie : 
Feldroareșala; Republica: Due
lul lungi PETRILA : Post sezon; 
I.ONEA — 7 Noiembrie: Cău- 
tați idolul; Minerul: Două bi-

<t>
<£>
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BULETINE DE ȘTIRI : Pro
gramul 1: 5,00; 5,30; 6,00; 6,30; 
9,00; 11,00; 13,00; 15.00; 20,00; 
24,00; 1,00; 2,00; 4,00. Progra
mul II : 6.05; 7,30; 10,00; 12,00; 
14,00; 18,00; 19,00; 23,00; 0,55.

O G R A F E
MARTIE

Iote la matineu; AN1NOASA : 
Nume străin,- VULCAN: Fru
moasele vacante,- LUPENI — 
Cultural : Nebunul din labora
torul nr. 4.

I
I

1—5; Craiova: Minond 
Anina — Steaua Bucu
rești 1—2; Cluj: Farul 
Constanta — Crișul O- 
radea 3—1; Tîrgoviște: 
Dinamo București — 
F. C, Argeș 1—0; Rm. 
Vilcea: Jiul Petroșani 
— Rapid București

Dim primul moment, cei doi i 
batanfi se angajează într-o 1 
comună cu țineri și imbrînceli. 
una din aceste împingeri, nesusfinufi 
de corzile ringului (slab întinse), 
boxerii cad dar se ridică imediat.

Spre stupefacția tuturor celor pre
zent), Ona se năpustește asupra... ar
bitrului do ring Vasile Mandoca că
ruia îi aplică o ploaie de lovituri 
pe care nu le-a reușit la adversar. 
Cu mare greutate ghinionistul ar
bitru, este scăpat de public din pum
nii năbădăiosului „boxer".

Cu aceasta gala se încheie și în
flăcărați! iubitori ai sportului cu mă
nuși din Petrila părăsesc sala cu un 
sentiment de jenă și dezaprobare fată 
de asemenea acte iresponsabile și 
degradante. Dar la o asemenea or
ganizare defectuoasă și la 
nea box fără mănuși se 
tot fără... mănuși ?

In ședința de analiză 
gale, comisia municipală 
hotărî! următoarele sancțiuni :

1. Pentru slaba organizare, se dă 
un avertisment secției de box a A- 
sociațiel sportive Jiul Petrila cu men
țiunea ca Ia o nouă abatere 
ridice dreptul de a organiza 
șui Petrila gale de box;

2. Se suspendă pe timp de 
de la orice activitate sportivă pen
tru ieșirea de-a dreptul huliganică, 
boxerul Gheorghe Ona.

un 
cer

a 
de

aseme-
măsuri

acestei 
box a

doi ani

5. BĂLO1
6. VIRI AN

Pronosticul nostru
la concursul Pronosport nr. 11 din 18 martie 1969

1. Vagonul — Dinamo București 2
2. „U" Craiova - Jiul 1
3. Politehnica lași — F.C. Argeș 1
4. Crișul - U.T. Arad 1
5. Dinamo Bacău — Progresul 1
6. A.S.A. Tg. Mureș - Farul I
7. Bologna — Atalanta i
8. Cagliari - Roma r

9. Juventus — Torino 1
10. Lanerossi — Milan 2
11. Palermo — Napoli 1
12. Sampdoria — Fiorentina 2
13. Verona — Varese 1
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falitul Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român 

prezentat celui de-al IX-lea 
Congres al Uniunii Comuniștilor 

din Iugoslavia 
de către tovarășul Emil Bodnaraș

Lucrările Congresului Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia

(Uirr.uie din pag 1)

c-ist — constituie o vie dovadă că 
această politică se identifică cu in* 
teresele poporului.

Partidul nostru stăruie in mod 
deosebit asupra dezvoltării în ritm 
susținui a economiei tării și a pro
gresului social, plecind de la con
vingerea că întărirea și dezvolta
rea multilaterală a fiecărei țări so
cialiste constituie principala îndato
rire internationalists a fiecărui par
tid, premisa fundamentala a avîn- 
țului, trăiniciei și foitei întregului 
Sistem mondial socialist, a creșterii 
continue a prestigiului și influentei 
sale in lume. In același timp, ca o 
expresie a profundului său atașa
ment față de cauza și principiile 
internaționalismului socialist, Româ
nia pune în centrul întregii sale 
politică externe prietenia și alianța 
Cu toate țările socialiste, de caie 
ne leagă ideologia comună mar- 
Kist-leninistă, comunitatea orinduirii 
sociale și a telurilor revoluționare. 
Această orientare constantă se o- 
glindcșle în dezvoltarea colaborării 
economice, politice, culturale, teh- 
nico-știinlifice a tării noastre cu 
statele socialiste frățești. Partidul 
nostru se pronunță pentru extinde
rea și perfectionarea colaborării și 
cooperării economice dintre țările 
socialiste în condițiile respectării 
intereselor dezvoltării multilaterale 
a economiei naționale a fiecărei 
țări socialiste, cît și a principiilor 
marxist-leniniste cu privire la rela
țiile dintre statele socialiste.

Sistemul mondial socialist reprezin
tă astăzi prinâpala forță materială 
și politică a luptei împotriva imperia
lismului, principalul reazim al po
poarelor in apărarea păcii și securi
tății internaționale. De coeziunea ță
rilor socialiste depinde in cea mai 
mare măsură forța și capacitatea de 
luptă a întregului front mondial anti- 
imperialist. Viata demonstrează că 
baza trainică pentru asigurarea unei 
unități conștiente și active a țărilor 
socialiste o constituie aplicarea stric
tă in relațiile dintre ele a principi
ilor egalității în drepturi, respectă
rii independentei si suveranității, 
neamestecului în treburile interne, 
întrajutorării tovărășești, ca elemen
te inseparabil legate de internațio
nalismul socialist, expresie a unei so
lidarități liber consimțite și, prin a- 
ceasta, mereu actuale

Aceste principii constituie o cerin
ță obiectivă, izvorî tă din natura so- 
(Aal-economică a orinduirii socialis
te, din condițiile diferite în care se 
dezvoltă fiecare dintre țările socia
liste și din multitudinea de relații și 
Influențe în lume ale țărilor socia
liste. Afirmarea acestor principii co
respunde necesității ca fiecare partid 
Oomunist să-și poată îndeplini cu suc
ces rolul de avangardă a clasei sale 
cea mai înaintată forță 
și să-și asume în fața întregii na
țiuni toate răspunderile care derivă 
âin acest rol. Practicarea acestor prin
cipii răspunde pe deplin exigențelor 
C.rescinde ale întăririi prieteniei -și 
Conlucrării statelor socialiste in 
ffoiritul stimei și 'încrederii reciproce. 
Nesocotirea sau încălcarea acestor 
principii în relațiile dintre țările so
cialiste, încercarea de a limita atri
butele de suveranitate ale statului 
socialist, orice formă de amestec în 
treburile interne ale altui stat, sînt 
profund dăunătoare cauzei socialis
mului. Partidul Comunist Roman îșl 
pxprimă deplina încredere in capa
citatea partidelor comuniste, a clasei 
muncitoare și a popoarelor din țările 
Socialiste de a asigura desfășurarea 
țu succes a operei de construire a 
Socialismului în țările lor, de a dez
volta și a apăra cuceririle lor revo
luționare, de a reprezenta socialis
mul cu demnitate, de a da interna
ționalismului proletar o nouă bogă
ție și vigoare.

In această concepție, Partidul Go- 
munist Roman și guvernul României 
socialiste sînt hotărî te să acționeze 
neabătut pentru depășirea dificultă
ților existente în mișcarea comunistă 
șl muncitorească, pentru normaliza
rea și consolidarea relațiilor dintre 
țările socialiste, dintre partidele co
muniste 
clădirea 
o nouă 
yingere 
unește țările socialiste, partidele co
rnii niște și muncitorești este mai pu
ternic decit divergențele și 
rile de păreri vremelnice.

Partidul Comunist Român 
rdfestă activ solidaritatea cu lupta 
tuturor celorlalte partide comuniste 
și muncitorești, dezvoltă legăturile 
frățești cu aceste partide pe baza res
pectului reciproc față de normele 
marxist-leniniste alo colaborării In
ternaționaliste. considerind că a- 
ceasia contribuie in 
măsură la realizarea 
tuale și a unității 
niște și muncitorești

Partidul și poporul 
o caldă simpatie față de lupta

a societății.

și muncitorești, pentru re- 
coeziunii și unității lor pe 
treaptă. Avem deplina con- 
că ceea ce în mod obiectiv

își ma-

cea mai ma”_- 
înțelegerii mu- 
mișcarii comu- 

internaționale, 
nostru nu tresa

•turor popoarelor împotriva imperia
lismului, colonialismului și ncocolo- 
nialismului, pentru eliberarea de sub 
jugul asupririi, pentru libertate șl 
independentă, pentru dezvoltarea noi
lor state pe drumul făuririi unei e- 
conomii de sine-stătăloare și al pro
gresului social, militează neabătut 
pentru respectarea dreptului fiecărui 
popor de a hotărî singur asupra des
tinelor sale.

în actualele condiții, cînd imperia
lismul, cercurile agresive militariste, 
revanșarde, încalcă grav normele 
relațiiloi internaționale, întrețin fo
care de încordare, interesele supre
me ale păcii cer statelor, forțelor 
iubitoare de pace să acționeze pen
tru a împiedica reîntoai cerea la 
„războiul rece" și a face să triumfe 
linia destinderii și colaborării în
tre toate țările. Pentru aceasta este 
necesară renunțarea la demonstrații 
de forță și la reînvierea metodelor 
generatoare de tensiune, afirmarea 
unui spirit constructiv pentru găsi- 
lea de soluții reciproc acceptabile 
in probleme de interes comun.

Pornind de la faptul că in epoca 
actuală răspunderea pentru soarta 
păcii revine fiecărui stat, mare sau 
mic, România socialistă promovează 
consecvent o politică de pace, în
dreptată spre îmbunătățirea conti
nuă a climatului internațional, dez
voltă colaborarea economică, poli
tică, cultural-științifică cu toate ță
rile, indiferent de orinduirea lor 
socială, pe baza principiilor verifi
cate de viață ale respectării inde
pendenței și suveranității, egalității 
in drepturi, neamestecului in tre
burile interne și ale avantajului re
ciproc. Țara noastră militează pen
tru întărirea încrederii între state, 
excluderea folosirii forței în rapoi- 
lurile internaționale, pentru stinge
rea' focarelor de tensiune, destindere 
și înlăturarea pericolului unui război 
mondial.

Partidul și puporui ru,.-aru, pe 
deplin solidare cu eroicul popor 
vietnamez căruia i-au acordat și îi 
acorda întregul sprijin material, mo
ral și politic, consideră că începu
tul făcut prin tratativele de la Pa
ris trebuie continuat, incit să se 
realizeze încetarea agresiunii S.U.A. 
in Vietnam, să fie restabilită pacea 
respectîndu-se dreptul poporului 
vietnamez de a hotărî singur, fără 
amestec străin, asupra destinelor 
sale.

După părerea noastră, este în în
țelesul tuturor popoarelor din O- 
rienlul Apropiat, precum și al păcii 
generale, să fie lichidat focarul de 
tensiune din această zonă a lumii, să 
se reglementeze prin mijloace paș
nice problemele care confruntă sta
tele de aici, prin aplicarea rezolu
ției Consiliului de Securitate din no
iembrie 1967 și deplina recunoaștere 
și respectare a Intereselor și drep
turilor legitime ale fiecărui popor 
din această regiune.

România acordă o importantă deo
sebită înfăptuirii securității în Eu
ropa, militează activ pentru norma
lizarea și îmbunătățirea raporturilor, 
pentru promovarea unui climat de 
prietenie și cooperare între statele 
continentului nostru. In acest scop, 
țara noastră se pronunță pentru des
ființarea concomitentă a blocului a- 
gresiv N.A.T.O. și a Tratatului de la 
Varșovia, pentru lichidarea bazelor 
militare străine de pe teritoriul altor 
state și retragerea tuturor trupelor 
străine in limita granițelor lor na
ționale. Pentru rezolvarea pozitivă și 
eficientă a problemelor securității 
europene este necesar să se țină 
seama de realitățile istorice existen
te, să se recunoască cele două state 
germane care s-au format și invio
labilitatea frontierelor statornicite în 
Europa după cel dc-al doilea război 
mondial.

Pentru a contribui la înfăptuirea 
securității pe continentul nostru, Ro
mânia socotește necesar — după cum 
a arătat recent secretarul general 
al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, președintele Consi
liului de Stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — că trebuie intensifioate 
eforturile pentru realizarea înțelege
rii între toate statele din Balcani, 
pentru transformarea Balcanilor în- 
tr-o zonă a păcii și colaborării. Noi 
exprimăm ferma convingere că întă
rirea prieteniei și colaborării roroâ- 
no-iugoslave servește acestei cauze 
a bunel înțelegeri in regiunea Bal
canilor și. prin aceasta, securității 
europene și internaționale.

Partidul și guvernul nostru, între
gul popor român sini ferm hotărîte 
să militeze și in viilor cu toată e- 
nergia pentru a-Și îndeplini cu cin
ste rolul de detașament activ in lupta 
pentru victoria măreței cauze a so
cialismului, progresului și păcii.

In încheiere, vă rog să-mi permi
teți să adresez Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, popoarelor Iugoslaviei 
cele mai bune urări de no; succese 
în construirea socialismului, In înflo
rirea patriei. în făurirea unui viitor 
de prosperitate și fericire.

BELGRAD 12. — Corespondentul
Agerpres, N. Plopeanu. transmite: 
Miercuri dimineața, in prima ședință 
plenară a celui de-al IX-lea Con
gres al Uniunii Comuniștilor din Iu
goslavia, delegații an adoptat urmă
toarea ordine de zi, propusă de Ed
vard Kardeli, membru al Prezidiului 
C.C. al U.C.I., caro a prezidat pri
ma ședință.

1) Rapoartele privind activitatea 
organelor U.C.l. — a Comitetului 
Central, precum și a Comisiilor de 
control și de revizie; 2) Raportul 
„Problemele interne și internaționale 
actuale și rolul U.C.L ,in cadrul sis
temului socialist bazat pe autocondu- 
cere", prezentat de președintele 
U.C.L, losip Broz Tito; 3) Adoptarea 
regulamentului privind lucrările ce
lui de-al IX-lea Congres, alegerea 
organelor de lucru și a prezidiilor 
comisiilor Congresului; 4) Adoptarea 
holărîrii cu privire la numărul, ale
gerea și verificarea membrilor orga
nelor U.C.l.; 5) Rapoartele comisiilor 
și adoptarea documentelor celui dc-al 
IX-lea Congres al U.C.l.: a) Rezolu
ția „Dezvoltarea socialistă in Iugo
slavia pe baza autoconducerii și sar
cinile Uniunii Comuniștilor"; b) Re
zoluția „Uniunii Comuniștilor din Iu
goslavia în lupta pentru o colaborare 
internațională bazată pe egalitatea 
în drepturi, pentru pace și socialism";
c) Rezoluția „Bazele ideologico-poli- 
tice ale dezvoltării in continuare a 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia";
d) Statutul U.C.L; 6) Verificarea a- 
legerii organelor și alegerea președin
telui Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia,- 7) Diverse.

Congresul a hotărit ca rapoartele 
de activitate ale- C.C. și comisiilor 
de control și revizie, prezentate an
terior în scris delegaților, să nu 
mai fie citite în plenară, iar discu
țiile pe marginea acestor rapoarte 
să se desfășoare pe comisii. Con-

—•—

Descoperirea 
unui nou complot 

în Guineea
CONAKRY 12 (Agerpres). — Un 

nou complot îndreptat împotriva au
torităților legale ale Guineei a fost 
descoperit în cursul anchetării a trei 
parașuliști arestați recent, se afirmă 
într-un comunicat al tribunalului mi
litar special guineez, difuzat de pos
tul de radio Conakry. Comunicatul 
a precizat că „persoanele implicate 
în această acțiune vor fi deferite jus
tiției".

grosul a adoptat, de asemenea, ho
tă; irea do a nu se da citire ra
portului președintelui U.C.L, I. B. 
Tito, „Problemele interne și inter
naționale actuale și rolul U.C.L în 
sistemul socialist bazai pe autocon- 
ducere", deoarece președintele Tito 
il pusese anterior la dispoziția tu
turor delegațiilor. In legătură cu a- 
cest document președintele Iosip 
Broz Tito a rostit un cuvint Introduc
tiv.

După pauză, Congresul și-a conti
nuat lucrările in ședință plenară sub 
președinția lui Vladimir BakaTicI, 
membru al Prezidiului C.C. al U.C.l. 
în cadrul acestei ședințe a fost a- 
doplat regulamentul de desfășurare 
a lucrărilor și au. fost constituite 
comisiile și organele de lucru ale 
Congresului.

In cursul după-amiezii lucrările 
s-au desfășurat in -icadrul celor șapte 
comisii politico. ;

In numărul do joi 13 martie a.c. 
al revistei „Komunist", organ al 
U.G.I., este publicat Salutul Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Roman adresat celui de-al IX- 
lea Congres al Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia prezentat de către 
tovarășul EmjJ Bodnaraș.

Scăderi ale 
prețului aurului 
la principalele 

burse 
vest-europene

PARIS 12 (Agerpres). — La prin
cipalele burse vest-europene s-au în
registrat marți, pentru prima oară do 
la declanșarea „febrei" din ultima 
săptămină, scăderi ale prețului auru
lui. La bursa londoneză uncia de aur 
a fost negociată la cota de 43,30 de 
dolari, cu 52,5 cenți mai puțin decit 
luni, situație aproape identică cu cea 
de la bursa din Zlirich. La Paris tran
zacțiile cu aur au înregistrat, de a- 
semenea un ritm scăzut.

Cercurile financiare competente au 
declarat că principalele vinzări de 
aur au fost efectuate de oamenii de 
afaceri care au făcut achiziții masive 
și care au apreciat că a sosit mo
mentul de a repune aurul pe piață, 
deoarece a fost atins un preț destul 
de ridicat al acestuia. Numeroasele 
oferte au determinat scăderea pre
țului unciei de aur.

In Italia s a declanșat 
o grevă generală 

a muncitorilor agricoli
ROMA 12, — Corespondentul A- 

gerpres, N. Puicea, transmite: fnce- 
pind de miercuri dimineața. în în
treaga Italie se desfășoară greva ge
nerală de 24 de ore declarată de a- 
proape două milioane de muncitori 
agricoli, dijmașt și cultivatori de flori, 
aparținind celor trei mari centrale 
sindicale — CGIL, CISL și UfL. Gre
viștii revendică îmbunătățirea con
dițiilor de muncă și de viață, res
pectarea drepturilor lor sindicale, se 
pronunță împotriva poziției asumate 
de Confederația marelui patronat a- 
gricol — Confagricultura — față de 
reglementarea problemelor muncitori
lor agricoli și dijmașilor.

In actualele condiții de puternică 
afirmare a mișcării revendicative a 
oamenilor muncii din Italia, greva 
generală dc Ia 12 martie sporește în 
importanță datorită faptului că alături 
de salariafii agricoli se află și dij- 
mașii din sud, care revendică drep
tul de a încheia contracte de muncă 
la nivel provincial. In regiunea Pu

pe scur
Reprezentantul României 
ales președinte al Comite

tului pentru problemele 
sediului U.N.E.S.C.O.

PARIS 12. — Corespondentul Ager
pres, Al. Gheorghiu, transmite: In 
cadrul celei de-a 55-a sesiuni a Co
mitetului pentru problemele sediului 
U.N.E.S.C.O., care s-a deschis marți 
la Palatul U.N.E.S.C.O. din Paris, re
prezentantul României, ambasadorul 
Valentin Lipalti, a fost ales președin
te al acestui organism permanent, 
din care fac parte 15 țări.

okIb .

• XIENG KHUANG. — Numărul 
avioanelor americane doborite sau 
distruse la sol în cursul lunii ianua
rie de forțele patriotice laoțiene se 
ridică la 46, anunță agenția de pre
să Khaosan Pathet Lao. Piuă în pre
zent, Statele Unite au pierdut în Laos 
1 045 de aparate de zbor.

FORȚELE PATRIOTICE
CONTINUĂ

SA1GON 12 (Agerpres). — Forțele 
patriotice din Vietnamul de sud au 
lansat noi atacuri asupra pozițiilor 
deținute de trupele americano-saigo- 
neze în împrejurimile capitalei sud- 
vietnameze, în provincia Tay Ninh, 
în zona Plalourilor Înalte și în 
Delta Mekongului. In apropierea ba
zei aeriene a S.U.A. de la Bien Hoa, 
grupuri de palrioți au angajat lupte 
cu o unitate americană. Totodată, de
tașamente ale Frontului Național de 
Eliberare au atacat un convoi ameri
can la aproximativ 5 kilometri de 
Dau Tieng, în provincia Tay Ninh. 
Militarii americani nu s-au putut de
gaja din încercuire decit după 6 ore, 
deși în cursul luptelor a intervenit 
și artileria — relatează coresponden
tul agenției France Presse.

In regiunea plalourilor înalte, la 27 
și la 44 kilometri vest de localitatea 
Kontum, au avut loc, de asemenea, 
noi ciocniri intre unitățile F.N.E. și 
trupele inamice.

Potrivit relatărilor corespondenților 
occidentali, aproximativ 10 baze mi
litare americano-saigoneze au fost 
țintele atacurilor lansate marți noap
tea și miercuri dimineața de forțele

OFENSIVA
Frontului Național de Eliberare. Bom
bardierele gigantice americane „B-52" 
au efectuat în ace9t timp raiduri In 
împrejurimile localității Lai Khe, la 
aproximativ 50 km nord de Saigon 
și în sectorul Kontum.

★

SAIGON 12 (Agerpres). — Intre 
22 și 28 februarie, scrie agenția Giai 
Phonk („Eliberarea"), citind cifre in
complete, forțele patriotice sud-viet- 
nameze care ’acționează în provincia 
Long Binh (20 de kilometri de Sai
gon), au scos din luptă aproximativ 
1 200 de militari inamici. De aseme
nea, ele au incendiat aici un depo
zit de carburanți, unul de muniții și 
unul de produse chimice.

Agenția citată menționează totoda
tă că, în zilele de.7 și 8 martie, for
țele patriotice au scos din luptă în 
regiunea Plalourilor înalte aproxima
tiv 200 de soldați și ofițeri ameri
cani și saigonezi. In același timp 
patru elicoptere au fost doborite, trei 
tancuri avariate, iar o importantă 
cantitate de arme a fost capturată.

CHILE

Forțele de poliție au fost 
puse în stare de alarmâ

SANTIAGO DE CHILE 12 (Ager
pres). — Guvernul chilian a ordonat 
tuturor forțelor de podiție să fie în 
stare de alarmă in urma manifesta
țiilor provocate de incidentele ce au 
avut loc în orașul Puerto Monlt, un
de șapte persoane au fost ucise. O 
demonstrație organizată marți la San
tiago de Chile a fost împrăștiată de 
forțele de poliție. De asemenea, parti
dele comunist și socialist din Chile 
au dat publicității o declarație co
mună in care critică guvernul pen
tru comportarea poliției în cursul tul

burărilor de la Puerto Monbl. S-au 
anunțat organizarea in zilele urmă
toare a unor mitinguri de protest la 
Santiago de Chile și în alte orașe ale 
țării.

Incidentele de la Puerto Monti au 
avut loc după ce 1 000 de persoane, 
recrutate din rîndul păturilor celor 
mai sărace din acest oraș, au încer
cat să ocupe terenuri de Ia perife
ria localității pentru a-și construi a- 
dăposturi. Poliția a intervenit, des
chizând focul asupra demonstranților.

RFn\fȚ14 SI ADMINISTRAȚIA i Petroșani, sir. Republicii nr. 90. Tel 1662, 269 (G.G.V.J.).

• WASHINGTON. — Prima run
dă a convorbirilor directe dintre 
S.U.A. și noul regim din Peru va a- 
vea loc la sfîrșitul acestei săptămîni 
cînd John Irwin, reprezentantul per
sonaj al președintelui Nixon, va sosi 
la Lima. Potrivit unui purtător de 
cuvint al Oasei Albe, Irwin se va 
întâlni cu președintele Juan Velasco 
Alvarado și cu alte oficialități peru- 
viene pentru a discuta problemele 
legate de exproprierea de către Peru 
a instalațiilor societății nord-america- 
ne „International Petroleum Com
pany".
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9 LEIPZIG. — Marți seara a 
luat sfirșit ediția de primăvară 
a Tirgului internațional de la 
Leipzig, Ia care au participat 
aproximativ 9 800 de expozanți, 
reprezentînd organizații econo
mice șl comerciale dtn 65 de 
țări ale lumii. In cele zece zile 
de funcționare, pavilioanele tîr- 
gului au fost vizitata de 600 000 
de persoane.

La actuala ediție a tirgului, 
țara noastră a fost reprezen
tată de 11 întreprinderi de co
merț exterior, care au expus 
o variată gamă de mașini, uti
laje șt mașini unelte, în spe
cial utilaj petrolier și altele.

Instalarea noului președinte venezuelean
La clădirea Capitoliului din Cara

cas a avut loc marți ceremonia in
stalării. noului președinte venezue
lean, Rafael Caldera. El este primul 
președinte din istoria acestei țări care 
a preluat puterea pe cale constitu
țională. Partidul social-creștin, din 
partea căruia a candidat la alege
rile prezidențiale din decembrie anul

• CAPETOWN. — Premierul gu
vernului rasist rhodesian, Ian Smith, 
șl-a prelungit vizita particulară în Re
publica Sud-Africană, participînd la 
o nouă rundă de convorbiri cu pri
mul ministru al R.S.A., Vorster. Deși 
întrevederile Smith-Vorster nu au ca
racter oficial, se presupune că ele 
se vor încheia ou rezultate practice 
în domeniul colaborării comune pe 
plan militar.

trecut, a întrunit cel mai mare nu
măr de voturi.

Rafael Caldera îl înlocuiește pe pre
ședintele de pînă acum, Raul Leoni. 
In timpul campaniei sale electorale, 
noul președinte venezuelean s-a pro
nunțat pentru unele măsuri de demo
cratizare a vieții interne și o politi
că. externă independentă.

# BANGKOK. — Primul ministru 
al Tailandei, Thanom Kittikachom, a 
prezentat marți lista guvernului țării, 
format în urma alegerilor generale 
desfășurate în luna februarie. Printre 
puținele schimbări survenite față de 
vechea formație, agențiile de presă 
semnalează înlocuirea vicepremierulul 
Wan Waitayakorn, în vîrstă de 74 
de ani, cu Pole Sarasin, care deține 
și funcția de ministru at dezvoltării 
naționale.

Umuahia bombardată de un avion 
al forțelor federale nigeriene

Un avion aparținind forțelor mili
tare federale nigeriene a bombardat 
marți localitatea Umuahia, centrul 
politico-administrativ al Biafrei. In 
urma acestui bombardament, transmi
te agenția Associated Press, cel pu
țin 35 de persoane au fost omorite.

Potrivit unui comunicat biafrez, la 
sfîrșitul săptămînii trecute 155 de

urma unui 
forțele fe

derale asupra a trei sale din provin
cia Annang, la sud-vesl do Umuahia.

$ TOKIO. — Pentru a doua oară 
în acest an, la Tokio a nins puternic. 
Stratul de zăpadă a afectat traficul

persoane au fost ucise in 
atac aerian întreprins de

glia și provincia Trapani, greva so 
va desfășura timp de trei z.ile. „Prin 
greva generală a muncitorilor agri
coli — sorie ziarul „Avânți" de mier
curi —, sindicatele Intenționează Ini
țierea unei not faze de luptă menite 
să siringă alianța cu micii producă
tori în vederea cuceririi unor avan
sate reforme în agricultură, împotri
va „blocului rural" al Confagriculturil 
cu Organizația agricultorilor proprie
tari (cultivatori direcți)".

In diferite părți ale Italiei, conti
nuă, de asemenea, lupta împotriva 
așa-numitelor „zone salariale" discri
minatorii. In regiunea Emilia Romag
na, la Palermo, Piacenza și provincia 
Siracusa muncitorii din industrie, 
transporturi, meșteșugarii s-au aflat 
marți și miercuri în grevă.

S.U.A.

Amînarea 
deciziei asupra 

contro
versatului 

proiect 
„Sentinel"

WASHINGTON 12 (Agerpres). — 
Președintele S.U.A., Richard Nixon, 
va anunța la sfîrșitul acestei săplă- 
mîni, hotărîrea sa in problema con
struirii controversatului sistem de ra
chete antirachetă „Sentinel" — a de
clarat purtătorul de cuvint al Casei 
Albe, Ronald Ziegler.

Amînarea adoptării deciziei finale, 
pe care președintele Nixon promisese 
la conferința sa de presă din 4 mar
tie, că o va comunica la începutul 
acestei săptămîni, se datorește im
plicațiilor profunde ale unei aseme
nea hotărîri, considerată a fi drept 
tin test al politicii viitoare a Casei 
Albe, atît pe plan intern cit și extern. 
Sistemul „Sentinel", aprobat de fosta 
Administrație, reprezintă de fapt ca
drul preliminar al construirii unui 
sistem racheto-nuclear extrem de cos
tisitor — după unele calcule depășește 
suma de 100 de miliarde de dolari 
— care urmează să fie definitivat la 
începutul deceniului următor. Atitu
dinea critică a opiniei publice ame
ricane și a majorității senatorilor a 
determinat noua Administrație să re
examineze rațiunile construirii aces
tui sistem, în vederea adoptării unei 
hotărîri finale. In cursul weekend-ului 
petrecut la Key Bisoayne. președintele 
Nixon a studiat dosarul „Sentinel" și 
s-a întreținut pe această temă cu 
consilierul său principal Henry Kis
singer.

întors la Washington, Nixon s-a 
întîlnit marți dimineața cu liderii re
publicani ai Congresului. abordînd 
aceeași dificilă problemă. Deși nu s-a 
anunțat nimic oficial în legătură cu 
concluzia acestei reuniuni, după co
municarea făcută presei de către pur
tătorul de cuvint Ronald Ziegler, li
derul minorității republicane din Se
nat, Everett Dirksen, a avansat su
gestia ca președintele să mai aștepte

O delegafie guvernamentală 
japoneză a sosit la Praga

rutier. La 4 martie, capitala japone
ză a înregistrat cele mai abundente 
ninsori din ultimii 59 de ani.

încă o săptămină pentru a-și defini
tiva hotărîrea în această problemă 
„extrem de sensibilă și importantă".

Marți a sosit la Praga o delegație 
economică guvernamentală japoneză 
condusă. de Kogoro Uemura, preșe
dintele Federației Organizațiilor eco
nomice din Japonia (Keidanren). In 
cursul vizitei de două zile în Ceho
slovacia — întreprinsă la invitația 
guvernului și a Camerei de Comerț 
cehoslovace — membrii delegației 
vor avea convorbiri oficiale și sc 
vor întîlni cu reprezentanți ai unor 
întreprinderi industriale și comerciale.
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• HOUSTON. — La centrul 
spațial de la Houston s-a anun
țat marți că cel dinții cosmo
naut american care va atinge 
solul lunar va fi Edwin Aldrin 
jr., membru al echipajului na
vei „Apollo-U". Se menționea
ză, însă că pină la lansarea na
vei, prevăzută pentru luna Iu
lie, mal pot Interveni schim
bări.

In afară de Aldrin, din echi
pajul navei „Apollo-11" mal 
fac parte Nell Armstrong șl 
Michael Collins. Celălalt cos
monaut american susceptibil să 
îndeplinească misiunea istorică 
de a fl primul om care pășește 
pe Lună este Armstrong.

Zborul navei
HOUSTON 12 (Agerpres). — 

La centrul spațial din Houston 
s-a anunțat că „Apollo-9", a- 
vind la bord pe cosmonauții 
James McDivitt, David Scott șl 
Russell Schwelckart, va îi men
ținută pe orbită încă o oră și 
20 de minute față de progra
mul stabilit inițial pentru a a- 
sigura amerizarea înlr-o regiu
ne din Atlantic, unde condiți
ile atmosferice sînt prielnice. 
Astfel amerizarea va avea loc 
joi lot in Atlantic, insă la o 
distanță de aproximativ 480 km 
de locul unde era prevăzut. In 
cursul celei de-a 152-a rotații, 
„Apollo-9" va ieși de pe orbită 
și va începe coborirea spre 
Pămînt.

Pînă la încheierea zborului 
de zece zile, cei trei cosmo- 
nauțl vor mai executa anumite 
exerciții de navigație, vor con-

„Apollo-9“
tinua fotografierea unor regiuni 
ale Pămîntului șl vor pregăti 
coborirea pentru amerizare.

★

HOUSTON 12 (Agerpres). — 
Directorul zborului navei „A- 
pollo-9", Eugene Kranz, a de
clarat marți seara, în cadrul 
unei conîerințe de presă, că 
există posibilitatea reală ca fur
tunile care agită in prezent 
Atlanticul să înceteze Ia timp 
pentru a permite amerizarea in 
bune condițluni, joi, a navei. 
Este, însă, in continuare exa
minată eventualitatea ca locul 
de amerizare să fie schimbat. 
Marți seară, valurile atingeau 
•1.5 m in zona prevăzută pen
tru recuperarea cabinei (apro
ximativ 320 km sud-esl de Insu
lele Berraude).
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