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Creșterea rolului 
stalului socialist, 
cerință a evoluției 

sociale
IONEL CAZAN 

directorul Cabinetului 
municipal de partid

instaurarea proprietății socia
liste asupra mijloacelor de 
producție, politicii științifică pe 
care o promovează partidul in 
întreaga operă de construire a 
socialismului au determinat un 
uriaș avînt in dezvoltarea eco
nomici naționale, a întregii 
noastre societăți. In rindul fac
torilor dinamizatori ai dezvoltă
rii societății noastre socialiste, 
un rol dc cea mai mare impor
tanță a revenit și revine statu
lui socialist, a cărui activitate, 
cu un caracter extrem de multi
lateral. îmbrățișează toate latu
ri le \ ieții sociale și economice. 
Avînd in vedere acest lucru. Te
zele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român 
pentru Congresul al X-lea al 
partidului subliniază necesitatea 
creMerii rolului statului, ca una 
dintre cerințele dc cea mai 
mare însemnătate pentru con
tinuarea procesului de desăvâr
șire a construcției socialiste și 
ridicarea României pe noi 
culmi ale progresului și civili
zației.

Mcrgind p ■ linia materiali
zării sarcinilor trasate de Con
gresul al IX-lea și dc Conferin
ța Națională a partidului, po
porul nostru a obținut succese 
deosebit de importante în toa
te domeniile de activitate. Prin- 
vind in perspectiva realizării 
mărețului program înscris în 
tpjoieftuî'Tîo Directive apare cu 
necesitate creșterea continuă a 
rolului statului socialist.

în condițiile actuale, cores
punzător mersului înainte pe 
drumul construirii orînduirii 
socialiste, sfera de activitate a 
statului se lărgește substanțial, 
îndeosebi in direcția întăririi 
rolului său dc conducător și 
organizator al vieții economice 
și sociale, funcțiile sale eco
nomice organizatorice și cultu
ral-educative devenind predo
minant». Acest fenomen devi
ne cu atit mai evident în pe
rioada desăvîrșirii construcției 
socialiste, etapă calitativ nouă 
în procesul revoluției și cons
trucției socialiste, care presupu
ne amplificarea funcțiilor sta
tui j. adincirea activității conș
tiente desfășurată de societate 
în scopul dezvoltării forțelor 
de producție și perfecționării 
relațiilor dc producție. Ampli
ficarea activității statului pre
supune îmbinarea într-un sin
gur tot a funcțiilor economico- 
organizatoricc și cultural-edu
cative cu funcția dezvoltării 
relațiilor internaționale, ale a- 
părării cuceririlor revoluționare 
ale poporului, dind astfel ex
presie rolului constructiv, crea
tor al statului socialist. „înain
tarea continuă pe calea desă
vârșirii socialismului și trecerii 
treptate spre comunism — sub
linia tovarășul Nicolae Ceaușcs- 
cv la Conferința Națională a 
partidului — presupune pentru 
o lungă perspectivă istorică, ri
dicarea la un nivel calitativ 
superior & rolului statului în 
întreaga viață social-economi- 
că”. Această concepție despre 
evoluția statului, scoasă preg
nant in evidență și in Tezele 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, funda- 
mentează măsurile pe care le 
ia partidul pentru perfecționa
re.'! activității de stat, în pas 
cu cerințele progresului conti
nuu și multilateral al societății 
noastre

Realitatea, precum și datele 
practice contrazic tezele care 
consideră că. pe măsura dez
voltării societății socialiste, ro
lul statului se restringe. Evo
luția statului, în condițiile so
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cialismului. nu spre dispariție 
treptată, ci spre întărirea aces
tuia, spre creșterea rolului său 
nu este un fenomen întimplă- 
tor. nu este efectul unei atitu
dini subiectiviste față de rea
litate, ci. dimpotrivă, ca consti
tuie un fenomen necesar, are 
loc in mod legic, în conformi
tate cu cerințele obiective ale 
dezvoltării sociale în ansamblu.

între factorii care determină 
creșterea continuă a rolului 
statului in etapa desăvîrșirii 
construcției socialisto în țara 
noastră se înscrie, in primul 
rind. necesitatea dirijării conș
tiente a întregii activități so
ciale. Societatea nu este sorti
tă să rămînă prizoniera for
țelor spontane, nccontrolate și 
nccontrolabilc; oamenii nu 
sînt neputincioși in fața acestor 
forțe. Dacă activitatea de diri
jare a proceselor sociale, în
deosebi economice, se impune 
chiar și in capitalismul con
temporan — dirijare a cărei 
amploare și eficiență au limi
tele trasate inevitabil de pro
prietatea privată și de ' legile 
proprii economici capitaliste, cu 
atit mai mult o asemenea di
rijare. ca trăsătură intrinsecă 
a orînduirii socialiste, se impu
ne cu necesitate.

Dezvoltarea societății socia
liste pe o bază proprie, extin
derea cîmpului de acțiune a le
gilor obiective și a forțelor mo
trice proprii socialismului duo 
la adincirea caracterului conș
tient al întregii activități so
ciale. Forța politică care asi
gură dirijarea acestei activități 
în conformitate cu obiectivele 
dezvoltării este partidul comu
nist. expresia cea mai înaltă a 
factorului conștient, iar instru
mentul organizării și înfăptui
rii practice este stalul, care cu
mulează calitatea dc exponent 
al puterii politice a clasei mun
citoare, a tuturor oamenilor 
muncii cu cea de titular al 
proprietății socialiste, avînd cel 
mai înalt grad de socializare. 
Rolul crescînd al statului în 
dezvoltarea socială exprimă 
posibilitățile sporite pc care Ie 
arc societatea socialistă de a 
îngrădi elementele de dezvol
tare spontană, stihinică și re
prezintă un aspect esențial al 
adîncirii caracterului conștient 
al desfâșurării proceselor >o- 
ciale în socialism.

Creșterea continuă a rolului 
statului este determinată, in 
același timp, de evoluția struc
turii sociale a țării, de evolu
ția raporturilor dintre stat și 
societate. Statul socialist nu se 
distanțează de societate, nu a- 
junge o forță opusă acestuia — 
cum este cazul statelor exploa
tatoare — ci, dimpotrivă, dez
voltarea statului socialist, creș
terea rolului său, arc loc in 
direcția lărgirii continue a ba
zei sale sociale, a adîncirii de
mocrației socialiste.

In țara noastră, victoria o- 
rînduirii socialiste a dus la 
dispariția claselor exploatatoa
re și a antagonismelor sociale, 
a transformat radical situația 
și natura claselor și păturilor 
sociale de oameni ai muncii. 
Clasa muncitoare, clasa cea 
mai înaintată a societății, pă
șește in primele rinduri ale 
luptei pentru progresul multi
lateral al țării. Țărănimea, in
telectualitatea celelalte catego
rii dc oameni ai muncii gă
sesc în socialism, la construirea 
și dezvoltarea căruia participă 
activ, calea împlinirii năzuin-
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Cu fața spre soare (Vulcan 1969)

Pe zi ce trece, angajamen
tele luate do Grupul II con
strucții al T.C.H. în cinstea 
Congresului al X-lca și a 
aniversării unui pătrar de 
veac de la eliberarea Româ
niei, privind predarea îna
inte de termen a unor lu
crări, prind contururi sigure 
în pulsul trepidant a] șantie
relor.

Cei care îmbină acum, eu 
migală și pricepere, de pe 
înălțimea schelelor, piesele 
noii „haine" a blocului cu 
10 nivele, sint harnicii zi
dari ai brigăzii conduse do 
comunistul Nicolae Militaru. 
Pe brigadier l-am găsit preo
cupat de montarea unei ma
carale de fereastră care va 
asigura ridicarea materiale
lor la locul de muncă situat 
pe schelă, pe toată durata 
execuției, la fiecare nivel, 
pînă la cei peste 30 de me
tri înălțime cit măsoară con
strucția. In discuția pe care 
o purtăm, brigadierul ne 
mărturisește cu vădită bucu
rie • „Am băieți buni in bri
gadă. Toți muncesc cu pri-

Tuls 
trepidant 
de șantier 
ccpere și hărnicie. In ultimul 
timp eforturile sint mult mai 
rodnice, mai pline de elan. 
Ideile partidului, exprimate 
in Tezele pentru al X-lea 
Congres al P.C.R. și în pro
iectul Directivelor Congresu
lui nc-au umplut inimile de 
entuziasm și munca de mai 
mult spor. Ca membru de 
partid, am luat cunoștință cu 
deosebită satisfacție de vas
tul program do dezvoltare 
a țării pe care partidul nos
tru îl propune spre înfăp
tuire, program care are drept 
scop final ridicarea bunăstă
rii întregului nostru popor. 
Atașamentul față de aceste 
idei mobilizatoare, față de 
politica înțeleaptă a parti
dului nostru îl exprim prin 
strădania mea de a obține, 
împreună cu întreaga briga
dă, realizări superioare".

...Privirea ii era ațintită 
undeva sus, spre înălțimea 
de beton a blocului, pe li
nia ce delimita două culori 
contrastante: roșul vioi al 
placajului aflat in execuție 
și griul închis al feței pe
retelui, pe care era „lipită" 
îmbrăcămintea de fațadă de
finitivă. Acolo sus, pe sche
lă, la cîteva nivele deasu
pra terenului, vrind parcă să 
materializeze adeziunea lor 
la cuvintele rostite de șeful 
brigăzii, ceilalți construc
tori „țeseau" cu migală 
și măiestrie — o dată cu fie
care bucată de cărămidă a- 
șezată — „covorul" vertical 
al placajului de fațadă.

Indicii ridicați de reali
zare a planului obținuți in 
lunile trecute de colectivul 
harnic al acestei brigăzi (125 
—160 la sută) stau chezășie 
pentru îndeplinirea cu suc
ces și în viitor a sarcinilor 
și angajamentelor ce le au 
do înfăptuit.

I. MARGINEA NU

Documentele pentru Congresul al X-lea 
în dezbaterea organizațiilor de partid

Deplină 
răspundere 

in 
jalonarea 
activității 
viitoare

Deși nu s-a împlinit încă un 
deceniu de la redeschiderea 
minei, colectivul de muncitori, 
ingineri și tehnicieni ai Diljei 
se poate mindri cu unele re
zultate bune in activitatea de 
zi cu zi depusă în fronturile 
de lucru din adîncuri. Inte
grați organic în marca între
cere care a cuprins toate co
lectivele miniere din bazin, oa
menii de aici se străduiesc din 
răsputeri — în ciuda dificul
tăților create de exploatarea 
nerațională a cărbunelui din 
trecut — să onoreze sarcinile 
sporite de plan ale actualei e- 
tape a cincinalului. O dovadă 
concludentă rezidă în realiza
rea. după primele 5 luni ale 
anului curent, a unei produc
ții de cărbune care „acoperă” 
aproape jumătate din angaja
mentul luat pe 1969.

In adunările însuflețite, con
structive care au avut loc zi
lele acestea în organizațiile de 
bază 1 B și 2 C producție, 4 A, 
4 B și 4 C transport, 3 A, 3 C

T. MULLER
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Alături de Catedrala Sf. Ște
fan și clădirea primăriei, O- 
pera de Stat face parte din a- 
cele edificii care simbolizează 
într-un fel sau altul acea me
tropolă a muzicii care este 
Viena. Clădirea de pe Ring- 
strasse este mai mult decît o 
sală de spectacole în care sint 
oferite publicului spectacole dc 
operă, mai mult sau mai pu
țin strălucitoare. Ea este em
blema culturală a Vienei și a 
întregii Austrii, mîndria unui 
oraș și a unei țări. Ceea ce 
se intimplă in interiorul acestei 
clădiri, pe scenă și in birouri
le direcției face parte din via
ța socială a orașului, ea nică
ieri in altă parte.

Pentru 
ridicarea 
nivelului 

tehnic 
ai producției 

uzinei
înalta responsabilitate pe 

• care o dovedesc zi de zi comu
niștii. întregul colectiv al sec
ției de reparații mecanice de 
la U.U.M.P.. față de întreține
rea și rccondiționarea miilor 
de motoare caro dau vigoare 
lumii subterane a Văii Jiului 
— utilajele miniere — a carac
terizat și adunarea generală 
extraordinară a organizației de 

■partid din această secție în care 
s-au dezbătut documentele pen
tru Congresul al X-lea al par
tidului.

Apreciind spiritul științific, 
maturitatea de gîndire, luci
ditatea — trăsături proprii ac
tivității partidului, politicii sa
le, care caracterizează docu
mentele pentru Congresul al 
X-lea — discuțiile din cadrul 
adunării generale de partid, au 
țintit spre dezbaterea din mă
rețul program al dezvoltării 
multilaterale a țării, a sarci
nilor do răspundere ce revin 
in următorii ani colectivului u-

I. DUBEK

OPERA DE SEAT DIN VIENA EA 100 DE ANI
25 mai 1069 s-a înscris ca 

o dată memorabilă in istoria 
orașului : Inaugurarea Operei. 
Aceasta se intimplă pe vre
mea cind zidurile feudale ale 
vechiului oraș erau înlăturate 
iar pe traseul lor se construia 
una din cele mai originale 
străzi din lume: Ringul. A- 
ceastă stradă delimitează as
tăzi orașul vechi cu străzile 
sale intortochiatc dc orașul 
nou spre care pornește siste
mul radial al magistralelor 
Vienei de astăzi.

Modernizarea urbanistică a 
Vienei a început in anul 1857, 
cind împăratul Franz Joseph 
a semnat decretul prin care se 
prevedea demolarea fortificații
lor militare și construirea Rin
gului. Chiar după semnarea a- 
ccstui decret lucrurile n-au fost 
simple. Edilii orașului au avut 
de luptat cu militarii care s-au 
opus cu îndirjire desființării 
instalațiilor din centrul Vienei. 
Cu ajutorul opiniei publice și

Miercuri dimineața s-a îna
poiat in Capitală delegația 
Partidului Comunist Român, 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
C.C. al P.C.R.. .care a partici
pat la Consfătuirea internațio
nală a partidelor comuniste și 
muncitorești de la Moscova.

Din delegație au făcut parto 
tovarășii Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al PC.R., 
Ghcorghe Stoica, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R.. Mihai Dalca, secre
tar al C.C. al P.C.R., Ștefan 
Voicu, membru al C.C. al 
P.C.R., Vasile Vlad, membru 
supleant al C.C. al P.C.R.

Cu același avion s-a înapoiat 
tovarășa Elena Ceaușescu, care, 
împreună cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a făcut o vizită în 
R.S.S. Estonă și R.S.S. Letonă.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost întîm- 
pinată de tovarășii Ion Gheor- 
ghe Maurer, Ghcorghe Apostol, 
Emil Bodnaraș, Chivu Stoica, 
Virgil Trofin, II ie Vcrdeț, Ma
xim Berghianu, Florian Dănă- 
lache, Constantin Drăgan. Ja
nos Fazekaș, Manea Mănescu, 
Ghcorghe Rădulescu, Lconte 
Răutu, Vasile Vilcu, Ștefan Voi- 
tec, Iosif Banc, Petre Blajovici, 
Dumitru Coliu, Emil Drăgănes- 
cu, Mihai Gere, Dumitru Popa, 
Dumitru Popescu, Vasile Pati- 
lineț, de vicepreședinți ai Con
siliului dc Stat și ai Consiliului 
de Miniștri, membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului do Stat

Cu 

conștiinfa 

însemnătății 

muncii

In adunarea generală a or
ganizației de partid nr. 4 de la 
preparația Petrila. dezbătind 
Documentele de maximă în
semnătate, elaborate de Comi
tetul Central al Partidului Co
munist Român in vederea ce
lui de-al X-lea Congres, co
muniștii au discutat cu res
ponsabilitate dimensiunile sar
cinilor ce le revin, răspunderea 
față de impetuoasa ascensiune 
industrială a României socia
liste.

„Tezele Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român pentru Congresul al 
X-lea și proiectul de Directive 
privind planul cincinal pe anul 
1971—1975 și liniile directoare 
ale dezvoltării economiei națio
nale pe perioada 1976—1980, 
spunea șeful de echipă Aurel 
Iancu, secretarul comitetului 
de partid de la preparație, sînt 
de o excepțională importanță 
pentru viitorul patriei. Totala 
noastră aprobare are ca teme-

T. SPATARU

după cîteva concesii făcute mi
litarilor, edilii Vienei secolu
lui trecut au reușit să-și reali
zeze programul. Prima clădire 
a Ringului, stradă care avea 
să fie mai tirziu salba unor 
minunate realizări arhitecto
nice, a fost Opera și aceasta 
din două simple motive: pri
mul motiv trebuie să fi fost 
faptul că vechiul Teatru impe
rial dc Operă nu mai cores
pundea cerințelor. Deși cu o 
acustică excelentă, teatrul im
perial nu poseda nici un fel 
de ventilație, nu putea fi în
călzit și iluminat cum trebuie, 
era dotat cu o scenă modestă 
și sărac utilată. Nu existau 
foaiere. Al doilea motiv a fost 
strînsa legătură dintre Viena 
.și Operă ca instituție muzica
lă, care incă pe atunci avea o 
tradiție do 200 do ani. In anul 
162G sosiseră la Viena primii 
cintăreți italieni, iar din 1610 
au început să dea în mod re
gulat reprezentanții de operă. 

șt ai guvernului, conducători 
ai instituțiilor centrale și or
ganizațiilor obștești.

Au fost de față I. S. Ilin, 
ministru consilier. însărcinat 
cu afaceri ad-interim al Uniu
nii Sovietico la București și 
membri ai ambasadei.

Pc aeroport se afla un mare 
număr dc locuitori ai Capita
lei. Lei coborirea din avion, to
varășul Nicolae Ceaușescu și 
ceilalți membri ai delegației 
au fost salutați cu aplauze pu
ternice și urale îndelungate.

Exprimîndu-și adeziunea de
plină la politica internă și 
externă a Partidului nostru, 
cei peste zece mii de bucureș- 
teni aflați pe aeroportul Bă
noasa scandează Ininute in șir i 
„P.C.R. — Ceaușescu11.

Ovațiile și uralcle de pe ae
roport sînt reluate de mii și 
mii dc oameni ai muncii caro

Plecarea din Moscova
La plecarea din Moscova, 

delegația Partidului Comunist 
Român, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care a par
ticipat la lucrările Consfătuirii 
internaționale a partidelor co
muniste și muncitorești, a fost 
condusă la aeroportul Vnuko
vo do tovarășii L. I. Brejnev, 
secretar general al C.C. al 
P.C.UJS., N. V. Podgornîi, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.U.S., președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem al
U.R.S.S.. K. T. Mazurov, mem

vom 

înzeci

eforturile..."

„Fiecare comunist, fiecare om 
al muncii a studiat in aceste 
zile documentele de însemnă
tate excepțională pentru dez
voltarea in perspectivă a Ro
mâniei — Tezele și proiectul 
de Directive pentru Congresul 
al X-lea al partidului. Și, fie
care comunist sau om al muncii 
a găsit în aceste documente, 
o oglindă care reflectă fidel 
preocupările partidului de a 
porni în elaborarea politicii 
sale de la realitățile vieții, de 
la posibilitățile fiecărui do
meniu de activitate, trasind 
apoi cu luciditate și curaj Ja
loanele dezvoltării continue pe 
calea progresului și prosperi
tății întregii țări. Ca membru 
de partid, îmi exprim deplina 
adeziune față de această po
litică profund științifică față 
de modul în care partidul ține 
in mină destinele națiunii".

Aceste cuvinte, rostite de 
maistrul minor Aurel Deleanu 
dc la mina Petrila, in aduna
rea generală a organizației de 
partid nr. 6, cuprind în înțe
lesul lor, un fapt. Acest fapt

Dacă la început opera era re
zervată numai Curții imperia
le, cu timpul ea a fost îmbră
țișată de cercuri largi de iubi
tori do muzică. Cu Mozart și 
Beethoven s-a atins una dintre 
culmile evoluției Operei, evo
luție continuată cu succes dc 
Carl Maria von Weber, Kon- 
radin Creutzer și Frederich 
von Flotow, la care și-au adus 
contribuție egală italienii Che
rubini, Rossini și Verdi, și in 
sfirșit cu punerile în scenă a 
operelor wagneriene. Aceasta 
era situația operei, cind in 
1860 s-a hotărî t construirea 
unui nou teatru muzical la 
Viena. Doi dintre cei mai cu- 
noscuți arhitecți ai epocii au 
obținut aprobarea de a reali
za proiectul lor comun : Van 
dor Nuli și Siccard von Sic- 
cardsburg.

Lucrările dc construcție au 
durat opt ani și au costat 
6 116 747 guldeni. La 25 mai 
1869 Opera a fost deschisă cu 

au Ieșit dc-a lungul bulevarde
lor, in Piața Scînteii. la Arcul 
dc Triumf, in Piața Victoriei 
pentru a întîmpină și saluta 
pe conducătorii de partid și de 
stat.

Primirea entuziastă, făcută 
de populația Capitalei delegației 
Partidului Comunist Român, to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
s-a transformat într-o nouă șl 
impresionantă manifestare a 
atașamentului întregului nostru 
popor față de Partidul Comu
nist Român. Această manifes
tare a simbolizat deplina a- 
probarc de către oamenii mun
cii dată activității delegației 
P.C.R., contribuției sale active 
la eforturile pentru întărirea 
unității și coeziunii partidelor 
comuniste și muncitorești, pen
tru intensificarea luptei anli- 
imperialistG a popoarelor din 
întreaga lume, pentru pace și 
socialism.

bru al Biroului Politic al CC. 
al P.C.U.S.. K. F. Katușev, se
cretar al C.C. al P.C.U.S., K.
V. Rusakov, membru al Comi
siei Centrale de Revizie a 
P.C.U.S., G. I. Stepakov, mem
bru al C.C. al P.C.US., șef de 
secție la C.C. al P.C.U.S., de 
alte persoane oficiale.

Au fost prezenți Teodor Ma
rinescu, ambasadorul Republi
cii Socialiste România în 
U.R.S.S., și membri ai ambasa
dei.

(Agcrpres)

am putea să-l numim respon
sabilitatea comunistului. Am 
putea să-l numim înaltul grad 
de conștiință atins de comu
niști, sau poate — și nu poate, 
ci, desigur — răspunderea o- 
mului la locul dc muncă, ho- 
tărîrea dc a privi cu maximă 
exigență măsurile elaborate 
pentru dezvoltarea în perspec
tivă a țării. Prin această înaltă 
responsabilitate a comunistu
lui, prin această răspundere ci
vică se caracterizează uriașa 
transformare înfăptuită do 
partid, în conștiința fiecărui 
comunist și om al muncii, 
transformare ce a ținut pasul 
cu avîntul economic care a 
structurat din temelii configu
rația României in anii socia
lismului.

Am participat cu două zile, 
în urmă la adunarea generală 
a organizației dc partid nr. 6 
de la mina Petrila, unde s-au 
dezbătut documentele elabora
te pentru cel de-al X-lea Con
gres al partidului. Din cuvin- 
tul participanților, s-a desprins 
dorința unanimă a comuniști
lor de aici, de a contribui prin 
munca lor la înfăptuirea poli
ticii înțelepte a partidului. 
„Transformările radicale Ia ca
re sintem martori, a spus prin
tre altele comunistul Constan
tin Simota. in curînd absol
vent al școlii do maiștri, ri
dică in fața tuturor mari răs
punderi. Este datoria noastră 
de a ne înzeci eforturile, pen
tru a participa activ la reali-

I. MUSTAȚA 

reprezentarea lucrării ..Don 
Juan" de Mozart. Sala Operei 
a produs asupra spectatorilor 
o puternică impresie. Colo 4 000 
dc făclii alimentate cu gaz de 
iluminat au creat o strălucire 
pe atunci dc-a dreptul senza
țională Uriașa scenă întrecea 
tot ceea ce se cunoscuse, iar 
decorațiile interioare au stirnit 
valuri de elogii. Dar iată că 
în corul admiratorilor au în
ceput să apară și critici. To
nul l-a dat chiar împăratul, 
caro a spus despre sală că o 
„cutie prea mult îngropată în 
păminl". Apoi criticile s-au 
extins tot mai mult incit oa
menii au uitat de entuziasmul 
lor inițial. Arhitectul Van dor 
Nuli n-a mai putut să suporte 
această situație și s-a spinzu- 
rat. Două luni mai tirziu a mu-

C. VARVARA
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NU 
Izgoniți 
copacii l

Zm văzul cindva un film 
documentar finlande?, despre 
arhitectură, despre integrarea 
construcțiilor in peisajul în
conjurător. Și am rejinul o 
secven/ă .■ niște muncitori se 
pregăteau să .•ugrăvească o 
casă; înainte de toate au ri
dicat o schelă In jurul unui 
copac din apropiere și l-au 
acoperit cu prelate, pentru a 
nu-l murdări In timpul lucru
lui. La prima x’ederc iaplul 
ar putea să pară exagerat — 
un gest de duioasă naivitate. 
Dar nu este. Avem aici o 
foarte riguroasă concepție des
pre frumos, a cărei lege prin
cipală cere păstrarea și pu
nerea în ev identă a zestrei 
de frumușele pe care ne-o o- 
leră natura. Fsle legea pe ca
re a intuil-o de veacuri ță
ranul român, const ruindu-și 
intr-un fel casa și ograda la 
poalele Retezatului și a Pa
rângului, in alt fel in Bărăgan 
sau în Maramureș, in nordul 
Moldovei sau lingă Dunăre 
și mare.

Și tocmai acest lucru se 
uită uneori, in unele orașe 
din rona muntoasă, a Văii 
Jiului, se laie nu o dală ne
motivat copaci frumoși, in 
dorinja de a obține zone li
bere (conform... proiectului) 
peniru așa-zișii arbori orna
mentali. ce nu apucă însă 
niciodată să se dezvolte...

Concepi ia pleacă de la do
rința meritorie de a crea fru
mos. De cc însă se tinde spre 
„tipizarea" arhitecturii, spre 
imitarea îmbinării de scuaruri 
și siluete aeriene a litoralu
lui ? Se uită probabil că cei 
care au conceput frumușelile 
arhitecturale ale litoralului au 
avut în vedere cerințele pei
sajului marin, plajele întinse 
și imensitatea murii care cer 
concepției de proiectare să 
sugerare infinitul, neslirșitul 
de nisip, apă și lumină. Ori 
in peisajul montan frumuse
țea nu se descoperă ochiului 
în totalitatea ei, ci parte cu 
parte: fiecare col| de st încă, 
fiecare copac, fiecare izvor 
constituie o surpriză și un pri
lej de încinlare estetică prin 
el însuși contribuind în ace
lași timp ia armonia cuceri
toare a ansamblului.

hir-un oraș din zona mon
tană ca cele din Valea Jiu
lui. trebuie păstrat tocmai a- 
ces! specific, singurul cure îi 
poale da originalitate și pros
pețime.

O concepție modernă in lu
crările edilitare, o natură du
rată in forme geometrice in- 
dt-Vnefc? Bineînțeles si o- 
bligutoriul Dar o geometrie a 
vigorii, a forței, a copacilor 
noștri înalfi și puternici, a 
brazilor, a stejarilor. O linie 
modernă și originală care să 
sporească atracția acestor a- 
șe/ări miniere din mijlocul ță
rii. din locuri considerate pe 
drept cuvinl printre cete mai 
Inimoase din România.

Deci: tovarăși proiectant!, 
tovarăși constructorii Nu iz
goniți pădurea, nu alungați 
din preajma noastră copacii I 
Aduceți-ne legănarea ramuri
lor lor sub geamuri, umbra 
lor binefăcătoare în căldura 
verii, frunzele lor de toamnă 
sub pașii amintirilor, albul 
zăpezii încărcat pe crengile 
lor și bucuria de-ai vedea în
frunzind viguros în fiecare 
primăvară.

Corneliu RADULESCU

Deplină răspundere Pentru ridicarea nivelului tehnic
< Urmare din î

investiții și 3 D ‘•ectia montaj, 
nr. 5 electromecanic, nr. G ac
ra] și nr. 8 administrativ, ăcz- 
bătind documentele <lc însem
nătate primordială elaborate 
de C.C. al P.C.R- pentru cel 
dc-al X-lca Congres al parti
dului nostru, comuniștii nu dis
cutat pe larg, și-au spus cu 
competență și deplină răspun
dere cuvîntul in legătură cu 
Jaloanele muncii de viitor. în 
lumina noilor exigențe.

In centrul dezbaterilor, care 
au avut un caracter exclu
siv de lucru, au stat nu numai 
problemele esențiale privind 
perspectivele minei, atingerea 
capacităților proiectate, ci și 
chestiunile curente, arzătoare, 
legate de realizarea integrală 
a sarcinilor și angajamentelor 
in cinstea mărețelor evenimen
te din această vară.

Astfel minerii șefi de briga
dă Petru Scretlcanu și șeful de 
schimb loan Mațoschi. din ca
drul organizației 1 B produc
ție. au evidențiat cu tărie sar
cinile mari care stau in fata 
colectivului minei Dilja. că im
pasul momentan (N.K. : 6 329 
tone restanță de la începutul 
lunii în curs) trebuie nu numai

Tabloul de comandă de la preparat ia Corocști

Ql&uiăți ul librării
Edgar Allan Poc — SCRIERI 

ALESE. E.L.U. în românește i 
proza de Ion Vinea, Mihu Dra- 
gomir și Constantin Vinghi- 
zas : Poezia de Emil Gulian și 
Dan Bot ta. Studiu introductiv 
de Zoe Duniitreșcu-Bușujenga.

Viorel Știrbu — CORTEGIUL. 
E.L., roman. Situat temporal 
în epoca imediat următoare ce
lui de-al doilea război mon
dial, romanul surprinde dina
mica personajelor determinate 
de timpul istoric. Tacob Stan 
reflectă aceste dislocări ale ou
lui și devine lentila de privire 
a mediului, astfel incit lumea 
se colorează absurd prin su
biectivitatea sa, reflectînd ecou
rile tragice din conștiința ace
lor oameni, suspendați intre 
trecut și viitor.

Nicutâ Tana.se — CRUCE DE 
OCAZIE, E. T.

Volumul cuprinde un micro- 
roman inspirat din folclorul o- 
rășenesc și un mănunchi de foi
letoane și schițe umoristice, ma
joritatea apărute in cotidiane, 
care dezvăluie o seamă de ca
rențe atît în caracterul unor 
personaje cit și in felul de a 
se lucra in unele sectoare ale 
vieții materiale și spirituale. 

să dea do gindit. dar să «le- 
termine luarea unor măsuri 
urgente și eficace pentru de
pășirea lui. Numai in acest fel 
— nu subliniat vorbitorii — 
worn exprima la modul cel 
mai convingător totale adeziu
ne a colectivului nostru la pre
vederile proiectului de Direc
tive ale Congresului al X-lea 
al P.C.R.

Propuneri in vederea îmbu
nătățirii organizării producției, 
a creșterii productivității mun
cii, eficienței economice in ge
neral, cu o menționare specială 
asupra necesității obținerii ți
nui salt calitativ în direcția 
asistenței tehnice și a discipli
nei de muncă, au mai făcut 
inginerii Trăim Lazăr, Tiberiu 
Nindca. șef de echipă, Simion 
Vcsa, prim-maistru Victor Cris
tian și Reinhold Kncbel.

— Tezele C.C. al P.C.R.. pro
iectul de Directive — spunea 
minerul sef de schimb Nicolae 
Morarii 11 — au găsit un am
plu ecou in rindurilo întregu
lui colectiv, o aprobare since
ră. totală la politica partidului 
de ridicare a României pe cul
mile civilizației. In spiritul a- 
ccstor cerințe se cuvine să ac
ționeze și colectivul nostru de 
mineri harnici și pricepuți.

Karel Capck — FABRICA DE
ABSOLUT, roman, B.P.T.

Romanul apărut, pentru pri
ma dată în 1922, face parte 
din specia „science — fiction" 
și asigură și azi, după atitea 
decenii de la data de cînd a 
fost scris, o lectură pasionan
tă datorată actualității noaltc- 
ratc a subiectului.

Thornton Wilder — I DELE 
LI I MARTIE, B.P.T.

In ochii cititorului prinde 
contur epoca lui Cezar. Dictato
rul, scriitori, poeți, artiști și 
oameni de rînd evoluează pe 
pelicula care-i surprinde în cele 
mai intime contorsiuni sufle
tești cu o acuitate și un realism 
perfect modern.

Lucian Blaga — EXPERI
MENTUL ȘI SPIRITUL MATE
MATIC E. S.

Lucrarea cercetează domeniul 
experimentului privit evolu
tiv dar se axează și pe proble
mele dc bază ale epistemologiei 
contemporane și ale logicii ști
inței. Ca în toate lucrările sale 
științifice Blaga dovedește o 
profundă stăpînire a spiritului 
științific și o erudită și multi
laterală informație. 

♦ lu,.JX^I. 1

zinc! in plină dezvoltare. Și nu 
numai ilrzvoUarc ci reprofila
re. amplificare chiar, l’cntru 
că ineepînd din acest an fosta 
uzină de reparații a devenit 
o unitate in halele căreia vor 
fi produse diferite utilaje pen
tru necesitățile industriei mi
niere. Profilul, natura activi
tății uzinei, vor fi conjugate 
deci direct cu tendința proce
sului general prin care a tre
cut și trece industria minieră 
în anii următori — sporirea 
producției. a productivității, 
modernizarea procesului de 
extracție și creșterea gradului 
dc înzestrare tehnică. A fost 
firesc, deci, ca dezbaterile co
muniștilor din cadrul secțiilor 
uzinei pe marginea documente
lor elaborate in vederea Con
gresului partidului sâ poarte cu 
pregnanță nota marilor respon
sabilități cc revin construc
torilor și reparatorilor dc uti
laje miniere față de destinele 
industriei carbonifere.

— Ceea ce am reținut in 
mod deosebit din documentele 
Congresului, primite cu ade
ziune totală de către întregul 
nostru colectiv, o constituie o- 
bicctivcle dc marc răspundere

Un amic bun mă acostează 
radios și superior :

— Sint un om făcut ! An» 
descoperit cel mai senzațional 
produs culinar! E ceva mai 
grozav ca farfuriile zburătoare. 
Voi revoluționa întreaga artă 
culinară !

— Fii mai explicit. Căldura 
asta de iunie îngreunează des
cifrarea la prima vedere a șa
radei ce mi-o pui așa, tam- 
nesam. ca Ia „Steaua fără nu
me".

— Uite despre cc e vorba, 
dragule! Ani descoperit clăti
tele cu... lichior. Ei, cc spui, e 
fenomenală, nu ?

— Sincer să fiu mă cam în
doiesc—

Amicul mă bate jov ial pc 
umăr și în ochi ii observ o li
cărire ce parcă vroia să subli
nieze totala mea inferioritate în 
materie.

— Te asigur că te înșeli. Du
pă brevetare vor dispare din 
rețetare banalități ca : sarmale, 
pui Ia proțap, plăcinte „poale-n 
briu" și altele, pentru că, vei 
vedea, toată lumea va minca 
clătite cu lichior.

— Bine, dar cum ai reușit ?
— Pină la brevetare lin se

cret patentul. Mi-e frică de 
concurență. Ai auzit cred des
pre spionajul economic. Ție în
să, care ești prietenul meu, iți 
voi spune. Te duci la maga
zinul alimentar „Autoservire" 
din Petroșani, înainte dc ceva 
sărbători, atunci cînd se îmbib- ■ 
zește lumea mai tare.

— Asta e un magazin alimen
tar, nu vinde clătite, îndrăz
nesc eu timid.

— Vezi, întotdeauna ai fost 
pripit. Nu spuneam că aici se 
găsesc clătite.

— Dar ce ?
— Zahăr farin, sau pudră, 

cum i se mai zice.
— Aha, începi cu potcoavele...
— Nu pricepi de loc. Căldură 

mare, c adevărat. .Aici, la a- 
cest magazin doar, vei cum
păra de la vinzătoarea Larion 
Florica, citev a kilograme dc 
zahăr farin, pe cai‘e-1 vei plăti 
ca atare.

— Bine, dar ce legătură arc 
zahărul farin cu clătitele.

— Are. Aici e tot schepsisul. 
In pungă nu c numai zahăr, 

cc lc stabilește partidul 
pentru înflorirea continuă a 
< conomici noastre n iționalc, 

.» spus în cuvîntul sfiu tinărul 
lăcătuș Teofll Faur. Noul cin
cinal, liniile directoare ale dez
voltării economiei țării pe ur
mătorii ani înfățișează perspec
tivele progresului întregii noas- 
tre țări. N indoios obiectivele, 
pe cit sini dc mărețe, de însu- 
flcțitoarc, pe atît sînt dc mo
bilizatoare. înfăptuirea lor ri
dică exigențe mari, mai ales 
in fața tinerei generații care 
este chemată să și aducă din 
plin contribuția la traducerea 
in viață a prevederilor cuprin
se în proiectul de Directive .și 
liniile direcioarc pină în 1990. 
Da, pot sâ spun că prevederile 
acestor documente vizează di
rect tineretul, clanul său crea
tor. De aceea, socotesc că or
ganizațiile de partid au datoria 
să urmărească cu toată răspun
derea modul cum crește acest 
lincrct. cum își ridi«ă califi 
cafea profesională, nivelul dc 
cultură, modul cum sc pregă
tește pentru înfăptuirea măre
țelor sarcini cc-J așteaptă în 
viitor.

— Așa cum prevăd Directi
vele. industria carboniferă va 
trebui să-și aducă in viitor 
contribuția la dezvoltarea eco

ci mai mult dc jumătate c făi
nă dc grîu.

— Parcă spuneai că cumperi 
zahăr și plătești zahăr...

— Da, asta așa e. Ceri zahăr 
farin, plătești zahăr farin, dar 
in pungă jumătate e făină sa
dea. Totul c o șmecherie, a 
vânzătoarei Larion Florica, pen
tru derularea concurenței.

Deși mie mi se pare că e 
vorba mai degrabă de cea mai 
ordinară cxcrocherie făcută pen
tru derularea cumpărătorului și 
spre folosul buzunarului vân
zătoarei, mă prefac a nu obser
va naivitatea amicului și con
tinui jocul.

— Și la ce folosește acest 
nici zahăr, nici făină ?

— La invenția mea. Pentru

Clătite
eu

lichior
că apoi cumperi din același ma
gazin, sau din altul cîteva ki
lograme de spirt. Te duci aca
să unde pentru orice eventua
litate îți vei lua soția drept a- 
sistent tehnic și vei prepara 
lichiorul, adăugind după gust, 
ouă, vanilie, cafea sau ce do
rești.

— Stai puțin. Devansezi prea 
repede. Din ce spui că prepari 
lichiorul ?

— Din spirt, zahăr și oua, 
vanilie, cafea sau ceva de fe
lul ăsta.

— Parcă spuneai că zahărul 
e făină...

— Nu chiar. Juma-juma. Pui 
deci la fiert spirtul cu zahărul 
juma-juma făină și adausul și 
invenția e gata.

— Cum e gala ?
— Fierbe, dragă . Of, ce căl

dură marc! Fierbe spirtul, cu 

nomici țării, spunea comunis
tul Vasilc Lupul eseu. Această 
contribuție va fi determinată 
in bună măsură dc extinderea 
și funcționarea optimă a uti
lajelor. pe care și noi, uzina 
noastră le va produce, pe care 
noi lc întreținem.

Continuind aceeași idee, șe
ful dc echipă Octavian llanea, 
a sublinial in cuvîntul său sar
cinile cc revin comuniștilor dc 
la U.U.M.P. in mobilizarea co
lectivului uzinei la reducerea 
termenelor dc execuție și de 
reparare a utilajelor miniere, 
îmbunătățirea continuă a cali
tății acestora, ridicarea gradu
lui lor de tehnicitate.

Toți comuniștii organizației 
dc partid s-au angajat să-și 
intensifice eforturile pentru ca, 
împreuna cu întregul colectiv, 
să-și îndeplinească integrai an
gajamentele dc întrecere, să 
obțină noi succese in ridicarea 
nivelului tehnic a) producției 
uzinei, în valorificarea dc noi 
rezerve interne mai ales prin 
promovarea procedeelor teh
nologice avansate, folosirea ra
țională a capacităților dc pro
ducție, reducerea consumurilor 
specifice dc materii prime, ri
dicarea pregătirii tehnico-pro- 
fcsionale a cadrelor.

zahărul, cu făina și cu vani
lia să zicem și după ce fierbe 
puțin, făina sc îngroașe.

— Asta sc observă după cu
loarea albicioasă a produsu
lui și cind totul e gata le pui 
frumos pe tigaie și ai realizat 
clătite cu lichior.

Da, gindesc in sinea mea, c 
ceva să vrei să faci lichior și 
să te trezești așa pe nepusă 
masă și cu cîteva clătite. Dc 
aici probabil vorba „unde dai 
și unde crapă".

— Și pe cind pui invenția 
în aplicare ?

— Sâ vezi. Invenția propriu- 
zisă nu-i a mea, eu am des
coperit totul din intimplarc, ea 
aparține vînzătoarci Larion Flo
rica.

— Cum adică '!
— Ea a descoperit amestecul, 

eu. restul.
— Probabil că necesită sto

curi mari ?
— Da. Pentru început a rea

lizat numai vreo 508 kg de a- 
mestec. Costă scump al naibii, 
■1671 lei.

— Și n-o brevetează, dacă e 
invenția ei ?

— Ba da. Aștept cu nerăbda
re brevetarea. Știi, brevetarea 
amestecului o va face Jude
cătoria Petroșani și ii va da 
probabil un nume, care va fi: 
„înșelăciune cu privire la ca
litatea mărfii și distrugerea a- 
vutului obștesc". Acum mă gră
besc să văd ce fac cu cele 508 
kg de amestec. Trebuie să le 
găsesc o grabnică întrebuința
re, pină la punerea in aplicare 
a invenției mele, deoarece cică 
Ia brevetare se va descoperi 
că e nevoie de cițiva ani pen
tru ca Larion Florica să mai 
poată face alt amestec. Se aud 
chiar zvonuri că nu va mai 
face deloc. Mă gindesc că aș 
mai putea face și ceai sau ca
fea cu făină. Cite nu se pot 
face.

— Da. deși iarăși mă îndo
iesc. Să știi că aștept și eu cu 
nerăbdare brevetarea invenției 
lui Larion Florica.

Pe curînd, deci, Ia Judecă
torie, Ia o porție do clătite cu 
lichior după rețeta vînzătoarci 
Larion Florica.

floria NELEGA
Procuror

Cu conștiința însemnătății 
muncii

< Ut mare din pag. 1 

lie încrederea in partidul nos
tru. Și încrederea este confir
mată dc experiența social-cco- 
nomică pe carc-a acumulat-o 
România in sfertul de veac 
care a trecut de la eliberare: 
tot cc și-a propus partidul 
nostru, s-n înfăptuit. Nicicind 
n-a cunoscut țara noastră un 
ritm mai accelerat de dczvol- 
lare ca în anii cc au trecut 
de la Congresul al lX-lea. Co
lectivul nostru de muncă, ală
turi dc întregul popor este ferm 
convins că al X-Ica Congres 
va marca o treaptă nouă, su
perioară, pc linia acestei nea
bătute consecvențe".

Comuniștii care au vorbit 
s-au angajat să depună inlrea- 
ga capacitate de muncă pentru 
a asigura îndeplinirea exem
plară a sarcinilor de plan, con-

„Ne vom înzeci eforturile..."
< Urmare din pag. 1

zarea prevederilor directivelor". 
Alți comuniști, între care 
Gheorgbe Gligor, Gheorghe 
Croitorii și-au exprimat, de a- 
semonca, adeziunea lor depli
nă la programul dc dezvolta
re elaborat de partid. „Vedem 
cu toții realizările la care a 
ajuns tara noastră, a spus in

Găinărie.
Andrei Stanca din Paro- 

șeni și Iuliu Biliari din Pe
troșani aveau aceeași pasiu
ne : găinile. Le plăcea lor să 
ie colcodăcească lără ca bie
lele galinacee să aibă vreo vi
nă. După cîteva escapade prin 
cotețe, pentru care au primit 
„timpul de odihnă" meritat, 
au pornit din nou la lucru. 
Prins la găinile Măriei Pa- 
ciu, Andrei n-a mai putui zice 
nici cucurigu. Iuliu a căutat 
și el niște găini de ouă Dar 
găinile Olgăi Olaru, din Pe
troșani, nu erau ouătoare, 
erau colcodăcitoare. Asta n-a 
prevăzut-o Iuliu. I-a scăpat...

Așa că și lui Andrei și lui 
Iuliu le-au mers... fulgii. Dacă 
au avut... orbul găinii...

Sămință 
de scandal

Unde era el era și scan
dal. Oameni cinsliji, fără vi
nă, deveneau saci de box pen
tru el. Cc mai, era tare... Azi 
unul, mîine altul ieșeau scăr- 
mănați de Aurel Blaga din 
Vulcan. Locuia pe sir. Lilia
cului dar n-avea lilieci, avea— 

șlienți de faptul că munca fie
căruia este o parte constituti
vă a marelui elan creator in 
care se găsește poporul nostru. 
Animat <le ideile adinei cu
prinse in documentele de par
tid. șeful de echipă Ion loncs- 
(ii a spus câ ei. muncitorii de 
la întreținere, sector-cheie in 
procesul dc prepnrare al căr
bunelui, se angajează să între
țină utilajele, să vegheze asu
pra perfectei funcționări a lor 
in așa fel incit spălătoria să 
nu stagneze nicicind. Faptul a- 
cesta, spunea vorbitorul, are o 
deosebită importanță pentru 
realizarea indicilor propuși să 
fie realizați in cadrul întrece
rii socialiste dintre prcparațiilc 
din Valea Jiului.

Ca o aprobare a cuvintelor 
însuflețite, in sala dc apel de 
la preparatia Petri la pătrun
dea suflul ritmic și puternic 
a! utilajelor ce funcționează ne
obosit.

cuv intui său și Ioan Udrca, se
cretarul organizației de partid. 
La aceste realizări fiecare co
munist și-a adus contribuția. 
Sînt convins câ și pc mai de
parte ne vom spori aportul, că 
nici un membru dc partid din 
organizația noastră nu-și va 
precupeți eforturile pentru în
deplinirea exemplară a direc
tivelor Congresului al X-lea",

slicleți. Ultimul intrat în pum
nii lui Blaga a fost loachim 
Sinaci. Omul s-a plîns orga
nelor de miliție. Blaga a fost 
luat la întrebări și dus pen
tru 6 luni să-și aerisească și 
să-și cearnă apucăturile, să o- 
prească in silă sămînfa de 
scandal și să n-o mai semene 
printre oameni nev inovați.

De prin 
buzunare..

ceIn lond se gîndea ea de 
să muncesc dacă găsesc des
tui făliți prin restaurante ca
re au bani. Și azi așa, mîine 
așa, femeia se descurca. Se 
mulțumea și cu mult, și cu 
puțin. Cit pica I Nu era ea 
prea pretențioasă. Trăia bine 
din buzunarele altora. Ii mai 
făceau unii mici atenții, și 
le mai făcea singură cînd unii 
nu erau atenți și, iacă, treaba 
mergea. Ioana Ciolan, găsea 
întotdeauna un... ciolan de 
ros. In seara zilei de 2 iunie 
l-a lefterii, în restaurantul

k 
i-a leiiern, in restuuramui * 
„Jiul" din Petroșani, pe Ion | 
Pone. I-a speriat banii din * 
buzunar și a zburat. Dar a | 
căzut repede în plasă. Și nu ' 
numai în plasă...

Maior Ion DURECI I

ECOURÎ LA
1. îndeplinirea exemplară a pia

nului lucrărilor de deschideri 
și pregătiri

2. Mina Uricani în fața unor 
exigențe majore. Stringențele 
creșterii capacităților de pro
ducție

3. Motive de reflectare asupra 
unei probleme „arzătoare": 
Buteliile de aragaz

Răspunsul primit dc la E.M. Lonca dovedește în mare parte 
preocuparea conducerii minei privind lucrările do deschidere și 
pregătire.

„Situația realizării planului de pregătiri relatată in articol 
corespunde realității, lucrările de pregătiri fiind o problemă «arc 
Mă în atenția Comitetului direcției E.M. Lonea.

In acest sens s-a efectuat analiza situației acestor lucrări și 
au fost luate o serie de măsuri menite să ducă la obținerea unor 
realizări mai bune privind lucrările de pregătire și chiar situația 
lipsei de efectiv, la asigurarea liniei de front la nivelul sarcinilor 
din perioadele viitoare.

între aceste măsuri enumerăm :
Plasarea cu precădere a lucrărilor întirzîate și care peri
clitează linia de front din lunile viitoare;

• Trecerea de la lucrări de investiții Ja lucrări dc pregă
tire a două brigăzi încă din decada a IlI-a a lunii mai; 
îmbunătățirea organizării și desfășurării operațiunilor la 
frontul dc lucru, a deservirii și dotării brigăzilor, a apro- 
tkionării pentru obținerea dc- viteze sporite.

ARTICOLELE:
Tot in acest scop au fost luate măsuri de reparare și 

punere în funcțiune a două mașini de încărcat din care 
o mașină pină ia 20 iunie 1969, iar a doua mașină pină 
la 1 iunie 1969“.
DIRECTOR, ȘEF SERVICIU TEHNOLOGIC

Ing. Aurel Brînduș Ing. Petru Bălăncscu
N. R. Important este ca măsurile stabilite cu ocazia .analizei 

efectuate să fie aplicate .și mai ales urmărite, astfel ca ele sâ 
constituie cu adevărat un sprijin efectiv în activitatea viitoare 
a activității de pregătiri și deschideri.

Răspunsul Centralei cărbunelui, la același articol, sună ast
fel :

„Prin prezenta vă informăm că am luat cunoștință dc cele 
cuprinse în articolul menționat mai sus, apărut in ziarul „Stea
gul roșu" considering juste observațiile dumneavoastră. Proble
ma realizării planului dc producție și în special a planului dc 
deschideri și pregătiri formează o preocupare a centralei și con
ducerilor exploatărilor din Valea Jiului.

In ultimele luni s-au depus eforturi pentru completarea 
efectivelor Ja nivelul planului la toate exploatările, prin trimi
terea de delegați și anunțuri la ziare în diferite regiuni ale tă
rii dar fără rezultat pină in prezent.

Aceasta a determinat conducerea centralei și a exploatări
lor să analizeze și să ia măsuri ca forțele dc muncă existente să 
asigure atît realizarea planului de producție cit și deschiderile și 
pregătirile necesare asigurării producției viitoare.

Astfel, la minele Uricani, Vulcan și Lonea, s-a analizat in 
comitetele de direcție situația lucrărilor de pregătire urmind să 
se analizeze* cu cea mai mare atenție această problemă și ta 
celelalte exploatări.

In luna mai, din cele 18 415 posturi minus față de prevede
rile planului la exploalările din Valea Jiului 9 452 nu s-au pres
tat la abataje și 7 649 nu s-au prestat la pregătiri, de unde re
zultă că nu numai pregătirile au fost afectate de lipsa dc efec
tive și activitatea de bază, abatajele.

Se afirmă in articol că exploatările miniere Lonea, Aniuoasa, 
Uricani, Vulcan și DiJja se află in criză de linie de fronL Aceas
tă afirmație nu se juslifică pe deplin, deoarece in afară de 
mina Dilja toate celelalte exploatări dispun de linie de front 
activă Ja nivelul planului. La mina Dilja unde linia de front 
este deficitară în luna mai planul de deschideri a fost depășit 
(u 10 ml, ceea ce denotă câ există preocupare in această direcție.

Vă asigurăm, prin prezenta, că problema deschiderilor și 
pregătirilor a stat și va sta și mai mult in atenția noastră in 
scopul asigurării producției viitoare".

DIRECTOR TEHNIC, INGINER ȘEF,
Ing. Gh. Iliescu ing. Kormoczky I.

N. R. Câ lucrările de deschidere și pregătire constituie o 
problemă Ja ordinea zilei nu mai încape îndoială. Dovadă că ea 
a fost analizată de către comitetele de direcție ale mai multor 
cxploalâri miniere. Surprinde insă modul in care se justifică 
slabele realizări de pină acum.

In acest sens, ar fi fost ulii sâ cunoaștem pc lingă numărul 
de jxwturi prestate în minus la abataje și pregătiri, al căror ra- 
poit este 1,23 țî proporția dintre posturile efective pre-state la 

abataje și pregătiri care sinteni siguri depășește cu mult cifra 
de mai sus. Acest lucru dovedește îndeajuns suportul fragil al 
acestui argument.

De asemenea, depășirea planului de deschideri pe luna mai 
de către E.M. Dilja cu 10 ml este desigur un fapt îmbucurător. 
Dar considerăm că în nici un caz această depășire nu poate 
suplini restanțele de pină acum la această activitate.

Faptul că în prezent minele Lonea, Aninoasa și Uricani nu 
se află în criză de linie de front ește de asemenea îmbucură
tor. Dar privind cu cîteva luni in urmă, situația unor sectoare 
— după vechea organizare, IV Lonea, III Vulcan etc — nu era 
dc loc bună din acest punct de vedere. Desigur că redresarea 
acestora nu poate fi decit salutară dar credem că acordarea unei 
atenții corespunzătoare menținerii liniei de front la nivelul ce
rințelor nu poate fi decît eficientă.

Realizarea planului 
să devină realitate

Răspunsul primit de la Centrala cărbunelui, privind situația 
minei Uricani cuprinde preocupările conducerii centralei față de 
redresarea minei și bineînțeles măsurile întreprinse în acest 
scop.

„Am luat cunoștință de cele sesizate in articol și conside
răm că observațiile in mare parte sînt juste. Datorită faptului că 
E. M. Uricani în ultimul timp nu și-a realizat sarcinile de plan 
conducerea centralei a însărcinat încă dc la începutul lunii mai 
un colectiv dc specialiști din cadrul centralei să analizeze si
tuația împreună cu conducerea minei și să stabilească măsurile 
necesare de luat pentru remedierea deficiențelor ce se mani
festă la această unitate. In baza analizei făcute s-au stabilit o 
serie de măsuri dintre care amintim:

• Folosirea unei combine PK 3-1M la execularea lucrărilor 
de pregătire în cărbune din stratul 17—18, blocul IV ;

• îmbunătățirea aprovizionării minei cu transportoare și 
piesele de schimb pentru acestea;

• Montarea transportoarelor in lucrările miniere din stratul
—18 blocul V/I pentru colectarea producției rezultate 

din partea nordică in galeria principală de transport;
• Pentru îmbunătățirea aprovizionării cu material lemnos a 

brigăzilor s-a trecut la sortarea lemnului uscat din stivele 
de la depozit, în așa fel ca in subteran să se trimită nu
mai lemn corespunzător.

De asemenea, au fost luate și o serie de alte măsuri pentru 
întărirea disciplinei și respectarea integrală a timpului de lucru.

Conducerea Centralei urmărește, in continuare, rezolvarea 
problemelor legate de îmbunătățirea activității la E.M. Uricani 
iar colectivul menționat mai inainte va ajuta conducerea mi
nei. pentru punerea în aplicare a măsurilor stabilite".

N. R. Urmează doar ca măsurile stabilite de colectivul de 
specialiști ai Centralei să fie însușite cit mai temeinic de con
ducerea minei și aplicate cu convingere și fermitate. în același 
limp din partea centralei se cere să fie respectate obligațiile pri
vind aprovizionarea cu utilajele și piesele de schimb necesare 
procesului de producție. In orice caz pentru redresarea minei se 
cer a fi concentrate toate forțele astfel ca mina să intre pe făga
șul realizării sarcinilor de plan la toți indicatorii.

3 Aprovizionarea cu
■ butelii de aragaz

Baza de desfacere cu produse petroliere din Timișoara ne 
face cunoscut următoarele : „Referitor la articolul „Motive de re
flectare asupra unei probleme arzătoare — buteliile dc aragaz", 
publicat în ziarul dv. nr. 6 058 din 18 aprilie 1969 vă aducem la 
cunoștință următoarele :

• B.D.P.P. Timișoara a analizat modul in care sc face apro
vizionarea Văii Jiului pe întreaga filieră de la stația de 
îmbutelierc din Timișoara și pină la consumatorii din 
Valea Jiului.
în orașul Petroșani livrarea buteliilor către consumatori 
se face la domiciliul acestora, transportul fiind asigu
rat de patru autocamioane T.V. care efectuează zilnic 
cite două curse a cite 40 butelii pe cursă. în consecință, 
zilnic există posibilitatea deservirii a 320 consumatori, 
deși media zilnică a livrărilor este de 250 butelii. In con
cluzie, orașul Petroșani este deservit in condiții optime 
cu un număr de patru autocamioane.

• în celelalte localități deservite de depozitul Petroșani, 
deservirea consumatorilor se face la centre fixe după un 
orar stabilit de comun acord cu organele locale de Mat.

£ înființarea unor subdepozite nu este posibilă din lipsă de 
spațiu corespunzător condițiilor impuse prin norma P.C.I. 
și de butelii.

Prin înființarea unor subdepozite perioada de imobi
lizare a buteliilor crește afcctînd producția stației dc 
îmbutelierc din Timișoara dotată cu o zestre minimală 
de butelii din care cauză o imobilizare cit de neînsem
nată a buteliilor duce ta dereglarea procesului de imbu- 
leliere implicit la mărirea duratei intre producător și 
consumator.
Pentru deservirea cit mai operativă a (onsumatorilor la 
centre fixe (Lnpcni, Vtilcan, Aninoasa și Uricani), depo
zitul Petroșani a fost dotat cu un mijloc de transport 
special destinat acestui scop dc capacitate sporită (150 
butelii).
Pentru localitățile Lupeni și Vulcan cu pondere ridicată 
«le consum (600 butelii săptăminal).

Depozitul Petroșani asigură aprovizionarea de trei ori 
pe săptămînă (fiecare localitate) cu cite două transporturi, 
unul inainte și altul după masă asigurindu-se cu butelii 
in acest fel consumatorii indiferent de schimbul în care 
lucrează.
Totodată B.D.P.P. Timișoara a luai măsuri ca in perma
nență la depozitul Petroșani să existe un stoc minim de 
butelii pline prin aprovizionarea ritmică a depozitului, 
eliminînd prin aceasta intîrzierile provocate de trans
portul prin C.F.R.".

DIRECTOR, ȘEF BIROU ADMINISTRATIV
Ing. A. Diaconescu Stamoraț Ștefan

N. R. Deci după cum sc ponte vedea din răspunsul pri
mit, aprovizionarea populației Văii Jiului cu butelii de aragaz 
nu mai constituie o probii uă. Rămine doar ca depozitul din 
Petroșani să manifeste mai multă oper: tiv itaie in organizarea 
corespunzătoare a transportul 'i ai estoru in • Io ..litățilc mu
nicipiului.

Tana.se
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—O ploscă, dc dimensiuni 
augmentative. împodobită mă
iestrit cu baticuri și eșarfe 
viu colorate, marchează mij
locul fundalului. Tn stingă, 
o cunună — dc mireasă, bi
neînțeles — iar in dreapta, 
mai sus, o pălărie ciobăneas
că. Un xoal alb. voalul vi
itoarei .alese’ a unui .ficior 
fain’, șerpuiește de In ploscă 
la colop, ornînd, fără supli
mentări si încărcături osten
tative, „teatrul* nunții jic
nești. In rest — se mai pro
filează o siluetă dc cerdac 
rural local (lingă arlechin), 
o poartă prin care ' a intra 
marca mulțime a nuntașilor, 
citeva lavițe scunde in ca
re-a fost .turnată" cîndx a cu 
dalta simfonia sufletului jian 
și... cetini dc brad. Atit și ni
mic mai mult. In fond — e 
dca.iuns I Marile dimensiuni 
și excesul dc decorație nu 
aduc cu sine, întotdeauna, fă
ră doar și poate, și transmi
terea emoțională de adevăra
te sentimente. Mai e nevoie 
și de înțelegere. De o înțelege
re dinlăuntru, firească, sinceră. 
Nu căutind cu luminarea, cu 
tot dinadinsul procedee și for
me dc redare a unor 
cunoscute, care... se 
și x or fi mereu 
(sic .’), nu alterînd 
sența se ajunge la 
la splendoare. Drumul e mult 
mai scurt. Și trece, neapă
rat. tocmai prin mijlocul a- 
celci sfere mirifice care se 
cheamă apropiere dc orizon
tul popular, contopire totală 
cu el. Cu folclorul în sine. E, 
poate, tocmai ceea ce au reu
șit în principal realizatorii 
spectacolului folcloric .Nun
ta din Valea Jiului". Și de 
ce ? Pentru că atit regizorul 
Geo Bucur de la Teatrul dc 
stat „Valea Jiului’ (semnata
rul regiei artistice), cit și 
pnf. Gheorghe Popa (condu
cerea muzicală) ne-au dove
dit. cu știință, câ au înțeles 
perfect un mare adevăr, ex
primat — cu alte cuvinte — 
cîndx a. de artistul poporului 
Vida Geza : în vîrtejul tra
diției nu te poți introduce 
brusc, dintr-o dată, sărind cu 
clan din afară, de pe mar
gine — înlăuntru, ci trăind 
integrat totalmente in acest 
șuvoi avîntat, simțindu-i 
„pulsurile" și mai ales vir
tuțile.

favoarea vechimii pe aceste 
meleaguri a unor cîntece... 
•■nmeșene aplHndu-nc, acum 
ca si atunci, nccoin inpăton- 
rc), actualul spectacol folclo
ric. pus în scenă la Casa dc 
cultură și .plimbat’, cu un 
deosebit succes, deocamdată 
doar în perimetrul munici
piului, respiră o muncă in
tensă. un entuziasm — cu 
cîtcva inevitabile excepții — 
do neîntrecut. Cu greu ar fi 
fost posibilă disciplinarea 
scenică a acelei mase dc pes
te 60 artiști amatori (mem
brii tarafului, grupul fluie- 
rașilor. soliștii vocali, dan
satorii și... ceilalți) dacă n-ar 
fi existat fiorul pasiunii !

Judejenele*6 de atletism JOI 19 IUNIE

obiceiuri 
vor dori 
aceleași 
voit e- 

piluresc.

J0.00 Limba germană.
10.30 Pentru elevi : Consul lă

ții la fizică (cl. a XII b).
11,00 Ce-ați dori să revedeți ?

Filmul arfistic : „Balul 
dc sîmbătă seara" — 
producție a studioului 
București.

17.30 Buletin dc știri.
17.35 Ecranul cu păpuși.
17.50 Limba rusă. Lecția 61.
18.15 Studioul pionierilor.
19.00 Masa rotundă a televi

ziunii. Rpatitatc și fic
țiune în reportaj.

19.30 Telejurnalul dc seară. 
20.00 Scară dc teatru Tv.

„Maior Barbara* (Ic 
Bernard Shaxv. 

21,45 Publicitate.
21.50 „iMlădițc". Interpretează 

tineri cinlăreți și in
strument iști. Transmi
siune de la Sofia.

22.15 Transfocator.
22.35 Avanpremiera.
22.50 Tezaur : Versuri închi

nate patriei și partidu
lui.

23,05 Telejurnalul de noapte. 
23.10 închiderea emisiunii.

(Jiul) la 60 m și 500 m; ȘTA
FETA 4 ■ 60 ni fete (Jiul); Krai- 
hic Iosil (Școala sportivă) la 
înălțime.

JUNIORI 1 Șl SENIORI 
(1—3 II LIE), LA HUUl REȘTI : 
Elizeu Petru (Jiul) la greutate 
și disc; Țipțer Beniamin (Jiul) 
In disc și suliță; Borca Nicolae 
(Jiul) la 400 metri garduri. 
Nemeș Margareta (Jiul) la 100 
m și 200 in; Gheorghiță Ma
riana (Jiul) la 100 și 200 m 
garduri; lacob Monica (Jiul) 
la 400 m și 800 m; Popescu 
Ion (Jiul) la 100 m și lungime: 
lloroș Vasile (Minerul Lupeni) 
ia 400 și 800 m.

Timpul ncfaxorabil nu a îm
piedicat, duminică, pe nllcții 
din Petroșani să-și dovedească 
buna pregătire și dorința de 
afirmare. Faptul că, in ultimele 
două etape județene, 15 alteți 
dc la Jiu) Petroșani, unul 
de la Școala sporlixă și 
unul de la Minorul Lupeni au 
îmbrăcat tricoul cu inscripția 
CAMPION JUDEȚEAN pc 
1969, 
continuu 
tism din Valea Jiului, care pe 
lingă că au dai 15 campioni 
județeni, au mai stabilit și noi 
recorduri județene la 160 m și 
200 metri garduri. tetraflon 
fete (prin Ghoorghițâ Maria
na). la 400 m. 600 in (prin la-

cob Monica), la greutate și disc 
(prin Elizeu Petru).

In urma acestor concursuri 
județene, atletismul Văii Jiului 
xa fi reprezentat, In finalele 
pe țară, dc către următorii 
sportivi :

JUNIORI II (27—30 IUNIE), 
i \ PIATRA NEAMȚ: lacob 
Monica (Jiul) la 300 m și 660 
m; Ghoorghițâ Mariana (Jiul) 
la 80 metri garduri și tefratlon, 
Vîjdea Zoia 
lungime;

JUNIORI 
LA SIBIU: 
(Jiul) la 60 in și 300 m; Radi 
Marcela (Jiul) la 300 metri; Bo- 
țoagă Ion (Jiul) la aruncarea 
mingii de oină; Miclo.ș Ion

B 
B

secvențe) ar fi fost contra- 
venită mai înainte. Rolurile 
nu au fost grele, nu au so
licitat decît înțelegere. Și-au 
găsit-o. Pentru că în rolurile 
personajelor nunții au fost 
găsiți și introduși oameni ca
re au înțeles ce sentimente 
sînt chemați să transmită, 
care posedă aceste sentimen
te. Fără a Ic enunța in pa
ralel rolul notăm numele 
citorva interpreți : Nemeș Du
mitru, Popa Nicolae, Jigar- 
cca Gheorghe, Jigarcea Ma
ria, Gheorghe Ncgraru, Con
stantin Popa, Ion Cimpoieru, 
Gheorghe Dorofte, Gheorghe 
Blaj, Ion Lomănar, Nicolae 
Siminic. lacob Moldovan. Și 
fluierașii Dobrc Udrică, 
Grunță Ion, Mirci Petru, Co
coț an Nicolae, Dobrc Petru, 
Nicolae Ion, Andronc Petru 
și orchestra dc muzică popu
lară și dansatorii...

Poate ar mai fi multe dc 
spus. Și păreri foarte bune 
și mai puțin semnificative! 
Dar toate nu sc pot spune 
orieînd. Pentru că nu le știm 
nici noi pe loatc. Pentru că 
nu ne este dat să știm ori- 
cind dacă am emanat o pă
rere x aloroasă, bună, sau nu. 
Pentru că numai timpul — 
prezent, bineînțeles, și prin 
acest prezent înțelegem... fa
za interjudețeană a concursu
lui al IX-lca al amatorilor 
la care xa participa și acest 
mare ansamblu folcloric — 
xa decide existența trainică 
a acestui spectacol, după noi 
destul de viabil — expresie 
elocventă a unor trăiri auten
tice.

Felicitări egale creatorilor 
și realizatorilor autenticității 
montajului folcloric „Nunta 
din Valea Jiului" !

Viorel TEODORESCU

lăt și chiuituri. Apar — în
zorzonat! — .chemătorii* cu 
ploștile pline. Lumină, apoi, 
multă lumină — ca o pre
simțire a bucuriei cc xa ur
ma. Viitorii nuntași află ai 
cu» oaspeți sint chemați să 
fie. Și sc bucură. Nunta la 
care vor participa c doar 
prilej dc petrecere. -

O clipă maschează un drum 
— în timp — de cîtcxa zile. 
Și-n scenă sc revarsă, tin- 
guios, „Zicala de drum a 
fluicrașilor. In acorduri line, 
vrăjit estompate, cei doi vor
nici cad, după un timp. la... 
învoială. Nu înainte dc a-si 
elogia unul altuia „seniorul", 
nu înainte dc a fi doborită 
din vîrful bradului „știuha* 
(deși „e cu boscoane ferme
cată’) și păcăliți „trimișii* 
mirelui, ofcrindu-li-se in lo
cul „căprioarei* căutate o 
momiie din paie. îmbrăcată 
in straie femeiești. Haz, vo
ioșie. mișcare continuă ! 
parc mireasa cu nașul, în
cepe ceremonialul nunții : 
busuioc, ulcica cu bani de 
argint, zestrea, .Zicala cus
crilor’, sărutări, Joc...

Și matca unei vechi tra
diții, ale cărei origini se 
pierd undeva, în trecutul în
depărtat, se desface fncet- 
încet, răspîndind în scenă 
splendori. Sînt splendori pe 
care știindu-lc, cunoscîndu-le 
și, mai ales, revăzîndu-le „lu
crate", stilizate cu grijă și 
fără intenții de „moderniza
re", cu iscusință redate (toc
mai acum cînd, pe alocuri, 
există vădit tendința secării 
tradițiilor dc substanța de 
amănunt care aduce farmec), 
nu poți să nu Ic simți pă- 
Irunzind în inimi, uniplîndu- 
le cu bucuria unei revederi 
mult așteptate.

Pc acest senin cer (scenic), 
cu stele — vorba unui cin
ice — au fost aninate, din 
loc în loc, și flori ! Flori 
sincere, pasionate de cînt și 
joc, flori dc coloratură — 
cintărețcle care stimulează a- 
petitul de voie bună al nun
tașilor (Adela Revilea, Kica 
Morarii, Viorica Brîndușan, 
Antonica Luminaru, Constan
ța Tănase, Viorica Fodor). Și 
dansatorii — cci ce orien
tează direcția și drumul... ve
seliei sînt „plantați" in sce
nă, parcă exact pe solul ca
re te priește mai mult ! Jo
cul lor firesc, poate și da
torită neatenției exagerate 
pe care, în spectacolele o- 
bișnuite, trebuie s-o acorde 
baghetei din umbră (instruc
tori Dumitru Viloaică și Ge
za Balint) place, convinge, 
reține privirile.

Dar, adevăratul „conținut 
de idei’ — dacă poate fi nu
mit astfel — de cine ne-a 
fost transmis ? Sînt multe 
personaje principale, c ade
vărat, și enumerarea lor ca 
pc genericul unei pelicule 
(cînd spectatorul așteaptă ne
răbdător desprinderea primei

A-
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dovedește un progres 
al secțiilor dc atlc- (Jiul) la FO metri

ill (4—6 IULIE). 
Stoian Georgeta 

Iu

0 surpriză și două neprezentări 
in penultima etapă a campionatului

municipal de fotbal

Pronosticul nostru
la concursul

Pronosport nr. 25
1. Dinamo — Steaua J radio

VINERI 20 IUNIE

PROGRAMUL I :

5,05—6,00 Program muzical 
dc dimineață; 6,05—9,30 Mu
zică și actualități; 9,30 Me
moria pămintului românesc; 
10,05 Muzică; 10,10 Curs de 
limba spaniolă; 10,30 Radio 
Prichindel; 10,40 Frumoasă 
ești patria mea ! — cîntece 
și versuri; 11,25 .Suita carpa
tină de Paul Richter; 12,00 
Melodii de Ștefan Kardoș și 
Emanuel Ionescu; 12,15 Reci
tal de operă Gheorghe Bădu- 
lescu; 12,30 Intilnire cu me
lodia populară și interpretul 
preferat; 13,00 Radiojurnal;
13.10 Avanpremieră cotidia
nă; 13.22 Cintă Sergiu Cioiu;
13.35 Orchestra Horia Mocu- 
lescu; 13,45 Moment științi
fic; 13,50 Muzică ușoară; 
1'4,00 Cintă Eugenia Frunză;
14.10 Roza vînturilor; 14,35 
Cu cintccul și jocul pe întin
sul patriei; 15,30 Compozito
rul săptămînii. Ludwig von 
Beethoven; 16,00 Radiojurnal;
16.20 Pe strune de chitară;
18.10 Dezbateri pe teme so
ciale. Despre responsabilitate 
(II). Atitudinea față de pro
fesiunea aleasă; 18,30 Varie
tăți muzicale; 19,00 Gazeta 
radio; 19,25 Sâptămîna unui 
meloman; 20,10 Vedete ale 
muzicii ușoare : Edith Pieha;
20.35 Pentru magnetofonul 
dv.; 21,00 Mai aveți o între
bare ? 21,35 Sport; 21,45 Re
vista șlagărelor; 22,00 Radio
jurnal. Buletin meteorologic;
22.20 Muzică ușoară; 22,45 
Caravana fanteziei; 23,45 Mo
ment poetic. Sonete de 
Shakespeare; 23,50 Cintă 
Luigi Ionescu; 0,03—3,00 Es
trada nocturnă.

PROGRAMUL II :

6,10 Piese de estradă; 6,45 
Cîntece și jocuri; 7,00 Radio
jurnal. Sumarul presei. Bu
letin meteo-rutier; 7,30 Cintă 
Lidia Andronescu și Dan 
Gherasim; 7,45 Itinerar fol
cloric muzical; 9,00 Jocuri 
populare; 9,10 Curs de limba 
spaniolă; 9,30 Cîntece de Ma
rin Constantin și Dumitru 
Bughici; 9,45 Pagini din o- 
pere românești; 10,15 Teatru 
radiofonic. „Gaițele", come
die dc Alexandru Kirițescu. 
Adaptare radiofonică de Ma
riana Pîrvulescu. Regia artis
tică Mihai Pascal; 11,30 Mu
zică clin filme; 12,03 Avan
premieră cotidiană; 12,15 Me
lodii veșnic tinere; 12,45 Con
cert dc prinz... 14,03 Muzică 
instrumentală; 14,10. Muzică 
populară oltenească; 14,30 
Muzică ușoară; 15,00 Moment 
științific: 15,30 Cîntece de 
pretutindeni; 16,00 Radiojur
nal: 16.50 Pe teme medicale. 
Realizări și incertitudini in 
domeniul transplantului de 
țesuturi și organe. Dr. Tra
ian Necula; 17,05 Capodope
re ale muzicii de cameră: 
18.00 O melodie pc adresa 
dumneavoastră: 18.30 Curs 
de limba spaniolă; 18.50 Me
lodii populare: 19,00 Piese 
corale de Brahms; 19,40 La 
microfon. Ilinca Cerbacev; 
19,50 Noapte bună, copii: 
19.55 Seară de operă— „Tris
tan și Isolda" de Richard 
Wagner (fragmente); 22,30 
Memoria pămintului româ
nesc; 23,05 Muzica în lume. 
Emisiune dc Constanța Bo
tez Niță.

2.Dacă faptul că echipa stu
denților, care activează in acest 
campionat, nu s-a prezentat la 
Lupeni pentru jocul cu Prepa
ratorul din localitate nu repre
zintă o „noutate" (pentru că 
studenții, în acest retur, au mai 
făcut-o de citeva ori), neaș
teptată este insă neprezentarea 
echipei C.F.R. Petroșani Ia Vul
can, pentru meciul cu Energia 
Paroșeni.

Să sperăm că, in ultima e- 
tapă, care va avea loc in ziua 
de 22 iunie, nu se vor mai sem
nala neprezentări și că toate 
cele opt echipe angajate în în
trecere nu vor mai oferi puncte 
gratuite partenerilor- de între
cere.

Penicilina —
C.F.R. Pașcani

Roman—Nicolina

Penultima etapă a campiona
tului municipal de fotbal nc-a 
oferit ceea ce nimeni nu ar fi 
crezut: echipa Constructorul 
minier Petroșani — pretenden
tă de mai mulți ani la cuce
rirea titlului de campioană mu
nicipală — a înregistrat un sur
prinzător eșec în fața tinerei 
echipe Jiul II din Petroșani. 
Scorul de 2—1, in favoarea... 
dîljenilor, a redus aproape de
finitiv speranțele constructorilor 
de a termina și în acest an 
campionatul pe primul loc.

Un alt rezultat, pe care de 
asemenea nimeni nu-1 sconta • 
Autobuzul din Lupeni (fost 
I.G.O Petroșani) a remizat cu 
I.G.L. Petroșani (1—1, după un 
joc egal ca dominare și ca o- 
cazii create)!

3. Victoria
4. Textila
5. Chimia

1
1

Ceahlăul

Petrolul Moincști
6. Gloria C.F.R. — Oțelul
7. Cimentul — Portul

Metalul Buc.

1
2

28. Ș.N.O.
9. Voința Buc. — Tchnomctal

Î0. T.U.G, — FI. roșie Buc. :

Și cite minuni nu poate 
crea pasiunea! Nenumărate. 
In orice domeniu. Dar, par
că. mai ales în arta amato
rilor. în acest cadru fasci
nant. de care atîția încă se 
feresc sau il abandonează de
liberat (mai precis intențio
nat pentru câ dacă ar chib- 
zui mai îndelung refuzul a- 
propierii de arta „începăto
rilor", refuzul asimilării ei, 
le-ar părea, firește... nefi
resc !). Pentru că numai o 
gindire îngustă, cu alte cu
vinte un cap pătrat, ar putea 
defini altfel, cu cine știe ce 
termeni (decît rodul unei pa
siuni ardente, al unui interes 
viu față de strumoșeștile o- 
biceiuri ale poporului nos
tru). un spectacol in afara 
oricăror vulgarități și platitu
dini (atașabile facilului di
vertisment, ale cărui tentacu
le s-au întins de-o vreme — 
de ce, nu se știe ! — și peste 
concertele tarafurilor), temei
nic construit, pe un funda
ment „mai tare ca marmu
ra" — folclorul, un specta
col tonifiant, cu adinei ra
mificații in... meditație.

„Frumosu-i 
cerul cu stele“

naRQEHSBaaehsbbb
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S. BALOI

1
x

ii.
12.
13.

Poiana — Caraimanul
Flacăra — Carpați

1
1

Prahova — I.R.A. Cîmpina 1

T.A.P.LDe ce lipseșteep
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B
mult solicitat de popu-

AbonatiiBRodul pasiunii
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Creșterea rolului statului socialist
B♦ Urmare din pag. 1

patriei noastre so-
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I. BOGOJAN 
Lonea

Intonări descrescînde de or
chestra. Penumbră. Din cu
lise se aud. deodată, zurgă-

Dumitru VULPE 
Vulcan

de la cititori

B
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din Lonea semna-

neabătut progra
de partid, statul

■■■■■■;■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■
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Opera de Stat din Viena la 100 de ani
4 Ui mare din pag- 1
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100 de uni 
început la

Față de precedente (spec
tacolul pe aceeași temă, mon
tat la căminul cultural diD 
Cimpa, în urmă cu doi ani, 
de către educatoarea Maria 
Pătrășcoiu, in care nunta 
momîrlăncască se bazase pe 
o construcție scenică oare
cum fragilă, argumen»ația în

apa minerală 
din comerț?

Locuitorii 
lează redacției faptul că la ma
gazinul alimentar nr. 33, dc a- 
proape o lună dc zile, nu se 
găsește apă minerală. Intcre- 
sindu-nc la responsabilii maga
zinelor alimentare nr. 31 și £3 
din Lonea de cc nu sc aprovi
zionează cu acest articol am 
fost informați că oi au făcut 
comenzi însă acelea nu le sînt 
onorate. După cite știm in ju
dețul nostru se găsește izvorul 
„Boholt" a cărui capacitate dc 
producție satisface cu prisosin
ță cerințele populației, de unde 
rezultă că apa minerală nu

poate fi considerată ca un ar
ticol'. deficitar.

întrebăm atunci, prin ziarul 
„Steagul roșu" conducerea 
O.C.L. Alimentara cum sc face 
că lotuși din rețeaua comerci
ală Lonea lipsește acest articol 
atit de 
lație?

(pdwtyaiti

mid

fcJor și aspirațiilor lor, a afir
mării lor plenare in întreaga 
viață socială. Alianța dintre 
n nncitpri și țărani, cimentarea 
rindurilor națiunii și frăția de 
n« zdruncinat a poporului ro
mân și naționalităților conlo
cuitoare,'unitatea întregului po
por — iată baza trainică a sta
tului nostru socialist adevăra
ta putere a poporului.

Organizînd și conducind ac
tivitatea de edificare a noii so
cietăți. statul nostru socialist 
pune capăt antagonismului cin
tre stat și individ. El așează pe 
baze noi relațiile dintre inte
resele generale și cele indivi
duale : statul devine exponen
tul intereselor generale ale so
cietății, ale celor ce muncesc. 
In condițiile actuale cînd în
treaga putere aparține oame
nilor muncii de la orașe și sa
te, statului fi revine rolul de 
a asigura și lărgi drepturile și 
libertățile largi de care se bu
cură aceștia, exprimind în fe
lii) acesta democratismul real 
ol vieții de stat în socialism.

Noua societate pe care o 
construim privită prin prisma 
obiectivelor prevăzute în do
cumentele ce se vor dezbate 
Io Congresul al X-)ea al par
tidului, creează cele mai pro
pice condiții pentru dezvoltarea 
și perfecționarea continuă a 
activității organelor locale ale 
puterii de stat, pentru sporirea 
eontribuției acestora la erește-

rca rolului statului nostru.
Dată fiind complexitatea pro

blemelor pe care le ridică via
ța social-economică din Valea 
Jiului, pentru a se ridica Ia 
nivelul sarcinilor ce Ie revin, 
organele locale ale puterii de 
stat din cadrul municipiului 
nostru se străduiesc să-și per
fecționeze neîncetat stilul și 
metodele de muncă în vederea 
mobilizării maselor de oameni 
ai muncii la îndeplinirea hotă- 
ririlor partidului și guvernului.

Punînd in centrul activității 
îndrumarea și coordonarea pla
nului economic și...................
al întreprinderilor 
consiliile populare 
piu desfășoară o 
bositâ pentru ca ___
le revin să fie îndeplinite 
cele mai bune condițiuni.

Sub conducerea organizațiilor 
de partid, organele locale ale 
puterii de stat asigură partici
parea nemijlocită a tuturor ce
tățenilor municipiului nostru 
la dezbaterea pe plan ireal a 
treburilor obștești, la rezolva
rea tuturor problemelor de in
teres local în deplină concor
danță cu interesele generale 
ale țării, veghind, m același 
timp, la respectarea legalității 
socialiste.

Lărgirea sferei de preocupări 
și probleme care urmează să 
fie rezolvate de către Consiliul 
popular municipal, presupune 
creșterea răspunderii în ceea 
< e privește stabilirea măsurilor 
de dezvoltare economică, so- 
ci al-cui tu rolă și edilitar-qospo-

de investiții 
subordonate, 
din munici- 
muncă nco- 
sarcinile ce 

în

dărcascâ pe întreg teritoriul 
municipiului, valorificarea la 
un nivel superior a tutu
ror posibilităților și resurse
lor locale, dirijarea cu eficien
ță sporită a fondurilor bugetare 
și rezolvarea problemelor de 
interes local, în cadrul intere
selor generale ale statului.

Creșterea rolului statului este 
indisolubil legată de creșterea 
rolului conducător al partidului 
in întreaga viață socială. Cons
truirea orinduirii socialiste es
te opera conștientă a maselor 
largi populare, organizate și 
conduse de partidul comunist, 
și dacă, pc măsura înaintării 
pe drumul socialismului, cresc 
însemnătatea și posibilitățile 
dirijării conștiente a activității 
tuturor domeniilor, principalul 
factor capabil să asigure 
o asemenea dirijare este 
partidul marxist-leninist al cla
sei muncitoare. Prin compo
nență, principiile dc organizare 
și activitate, prin ideologia ca
re îl călăuzește și experiența sa 
politică — rezultat a) unor 
îndelungate lupte sociale, al 
înfăptuirii revoluției și cons
trucției socialiste — Partidul 
Comunist Român îndeplinește 
cu succes polul său dc forță 
politică conducătoare in so
cietate. Dezvăluind cerințele 
obiective ale dezvoltării, prin 
stabilirea liniei sale politice, 
partidul trasează un program 
clar de activitate pentru în
tregul popor, pentru toate or
ganizațiile de partid, pentru 
toate organele de stat.

Conducerea de către partid 
a statului asigură orientarea 
activității organelor și organi
zațiilor de stat, a tuturor lu
crătorilor din aparatul de stat 
spre problemele cardinale ale 
vieții sociale, îmbinarea înde
plinirii sarcinilor curente cu o 
largă viziune de perspectivă, 
desfășurarea unei munci perse
verente pentru îndeplinirea ho- 
iăririlor partidului și guvernu
lui.

Programul infloririi multila
terale a patriei noastre schițat 
de Directivele pentru dezvolta
rea economiei naționale pe pe
rioada 1971—1975 și liniile di
rectoare ale dezvoltării țării 
în perioada 1976—1980, consti
tuie in același timp unul din 
factorii esențiali care conduc 
la ridicarea la un nivel și mai 
inalt a rolului statului nostru, 
la sporirea considerabilă a a- 
tribuțiilor sale în organizarea, 
planificarea și conducerea eco
nomici naționale, in desfășu
rarea unei activități de tot mai 
mare amploare în domeniul 
învățămîntului, științei și cul
turii. în apărarea cuceririlor 
revoluționare ale oamenilor 
muncii, a intereselor întregu
lui popor, a independenței și 
suveranității 
cialiste.

înfăptuind 
mul trasat 
nostru î.și îndeplinește în con
tinuare misiunea sa istorică 
față do popor, față de cauza 

socialismului.

Subsemnatul Dumitru Vulpe 
și mulți alții cum sînt Marin 
Dumitrache, Dumitru Urîtu din 
orașul Vulcan, vă aducem Ia 
cunoștință că sîntem numai cu 
numele abonați la difuzoare.

Și iată de ce. Pe data de 30 
mai a.c. s-a produs o defecțiune 
pe rețeaua de radioficare. Am 
anunțat stația de radioficare și 
șeful Oficiului de poștă și tele
comunicații Vulcan, cu toate 
acestea nu s-a luat nici o mă
sură, Ca urmare, difuzoarele 
funcționează trei zile și zece 
nu. Și atunci cînd funcționează 
sonoritatea este atit de slabă că 
nu se poate auzi nimic.

Noi plătim regulat abona
mentul, dar nu beneficiem de 
posibilitatea de a .audia în con
diții bune transmisiile, în care 
situație vom fi nevoiți, pînă la 
urmă, a renunța la abonamente.

publicul consumator că bu-

B

iEipres" din Petroșani, 

Piațo Victoriei, a fost redes

chis de curind complet re

novat $i reprofilat in restau

rant de categoria a ll-a, unde 

se poale servi zilnic la prinz 

un meniu-pensiune. format din- 

tr-un bogat sortiment de pre

parate și băuturi alese.

♦ ȘCO4LA PROFESIONALA DE CON
STRUCȚII din DEVA funcționează în anul șco
lar 1969—1970 cu următoarele meserii :

— zidari
— dulgheri
— mașiniști pentru utilaje de construcții
— instalatori de instalații de încălziri cen

trale.
♦ TOATE MESERIILE AU DURATA DE 

ȘCOLARIZARE DE 2 ANI
♦ CONCURSUL DE ADMITERE SE ȚI

NE IN ZILELE DE 2—10 IULIE 1969.
înscrierile pentru examenul de admitere 

se fac Ia sediul școlii pînă în ziua de 1 iulie 
1969.

rit și Siccardsburg in urma 
unui atac de cord, profund im
presionat de sinuciderea prîe- 
tenulu său. Încetul cu 
criticii au obosit Cunosc 

pretutindeni în ale 
entuziasmați la vc 

Operei, iar 
urmă s-au • 

nedrepți cu

încetu) 

artei 
■cterea 

vienezii 
convins că 
ccj doi ar-

dc
erau 
clădirii 
pînă la 
au fost 
hilecți.

Despre istoria de 
a Operei, care a 
25 mai 1869 s-au scris multe 
lomuri. Ele vorbesc despre re
prezentații strălucite, despre

tragedii omenești "Și triumfuri 
artistice, despre perioade de 
criză. Sub conducerea compozi
torului Gustav Mahler, Opera 
din Viena a cunoscut cea mai' 
glorioasă perioada ci nd colec
tivul artistic a fost format din 
mari cintărețe și cînlărcți. Nu
me ca Mayr, Demuth, Schrr.e- 
des, SJezak. Mildcnburg, Gu- 
theil-Schoder. Wcidt, Kurz, 
Kittel au rămas înscrise in 
cartea de aur a operc-i.

Opera din Viena a cunoscut 
și zile negre. Cea mai neagră 
a fost ziua de 12 martie 1945, 
cînd patru bombe au căzut a- 
supra clădirii. Alții își amin
tesc dc ziua de 30 iunie 1944 
cînd s-a jurat pentru ultima

oară — Goebels a anunțat 
acea zi războiul total și cu 
ceasta închiderea teatrelor. 
Spectacolul de adio a fost 
„Amurgul zeilor" de Wagner 
cu cuvintele fatale ale Brun
hild' i : „Pămintul zeilor sc cu
fundă în inluncric. Arunc pîr- 
jol in cetatea din Walhalla*.

După război, a fost nevoie 
de ci ți va ani pentru a se re
da Operei din Viena vechea ei 
strălucire. La 5 noiembrie 1955 
în capitala Austriei a fost o 
adevărată sărbătoare populară! 
redeschiderea Operei. Specta
colul de inaugurare a cuprins 
opera „Fide) io" de Beethoven. 
Mulți amatori de muzică din 
Viena au dorit să asiste la a-

ceasta reprezentație dar 
nu i-a cuprins pe toți. Pe 
mea aceea încă posesorii 
televizoare erau puțini, 
toate acestea, realizîndu-se 
transmisii televizate direct pe 
ecranele cinematografelor, vic- 
nezii au asistat în număr mare 
la acest eveniment.

De atunci Opera de Stat a 
mai trăit vremuri dramatice. 
Disputa dintre directorul ar
tistic al acesteia, Herbert von 
Karajan și Ministerul Invăță- 
mîntului privind unele pro
bleme de organizare și finan
țare a dominat o vreme toate 
celelalte evenimente interne 
din Austria. Dar, la 100 de ani 
de la inaugurarea Operei de 
Stat, vienezul încearcă un sen- 
timent de mîndi'ie față de a- 
ceastă celebră instituție muzi
cală.

♦ EXAMENUL DE ADMITERE CONSTA 
UN URMĂTOARELE PROBE :

Limba română — scris și oral
Matematică — scris și oral
♦ PE TIMPUL ȘCOLARIZĂRII, ELEVII 

PRIMESC ÎNTREȚINEREA GRATUITĂ.
Informații suplimentare se primesc la se

cretariatul școlii, zilnic între orele 7—15, 
Deva str. A. Sahia nr. 3 telefon 2734.

filme
VINERI 20 IUNIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Comcdianții, scria I și 
II; Republica: Orașul magic; 
PETRI LA : Astă scară mă 
distrez; LONEA — 7 Noiem
brie : Infrîngerea lui Alexan
dru cel Mare; Minerul: Vîrs- 
tele omului; ANINOASA i 
Corabia .Pasărea albastră"; 
VULCAN : Rolls Rovce-ul 
galben; LUPENI — Cultural : 
Anna Karenina, seria I și II.

PRONOEXPflES
La tragerea nr. 25 din 18 

iunie I960 au fost extrase din 
urnă următoarele numere :

Extragerea I-a : 8 2 44 15 
7 16.

Fond de premii : 414 033 lei.
Extragerea a Il-a : 8 18 10 

20 39 21 11.
Fond de premii : 340 064 lei.
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Ședînfa festiva
a Conferinței O. I. M.

GENEVA 18 — Coresponden
tul Ager pres, H. Liman, trans
mite : Miercuri a avut loc la 
Geneva o 
Conferinței 
naționale a 
aniversării 
ere 
lej

ședință festiva a 
Organizației Inter- 
Muncii.

n 50 de 
stela. Cu 

luat cuvintul 
I al Națiunilor Unite. U 

Thant, care a insistat asupra 
caracterului universal pe care 
trebuie să-l aibă organizațiile 
internaționale. Rcfcrindu-sc la 
Națiunile Unite, cl a subliniat 
că nu se poate concepe o pace 
stabilă atîta vreme cit O.N.U. 
nu va cuprinde toate țările 
lumii. ..Da<ă un membru al 

a națiu- 
adunările 
structura 

iar efica- 
limitală".

consacrată 
ani de in 
acest pri- 
secretarul

li. „Dacă un 
Comunității mondiale 
nilor lipsește de la 
noastre, a spus cl, 
noastră este slăbită, 
citatei noastră este

Vorbind despro interdepen
denta dintre pace șl justiția 
socială, secretarul general 
O.N.U.
ritatca nu poate fi asigurată 
decit prin eforturi concentrate 
In vederea realizării unor con
diții de trai mai bune pentru 
întreaga omenire". El a de- 
plins totodată faptul că con
trastul dintre belșug și mizerie 
continuă să crească in diferite 
regiuni ale lumii, in ciuda exis
tenței unor resurse considera
bile, cu ajutorul cărora foa
mea. bolile și ignoranța ar pu
tea fi lichidate. U Thant a 
lansat un apel pentru asigu
rarea păcii și progresului, prin 
mobilizarea tinerelor generații 
și o mai bună funcționare a 
instituțiilor internaționale, prin 
planificarea și organizarea ju
dicioasă a resurselor mondiale.

al
a subliniat că „secu-

Avioane 
israelienc 
au atacat• J • • poziții 
ioriianiene

AMMAN 18 (Agcrpres) — 
Un purtător de cuvint militar 
iordanian a anunțat că două 
avioane israelienc au trecut 
miercuri Fluviul Iordan și au 
lansat rachete asupra zonei 
Wadi Al Yabes. La intervenția 
artileriei iordanienc, cele două 
avioane s-au retras. Purtăto
rul do cuvint a precizat că rai
dul aerian a provocat pagube 
culturilor din zona citată.

Q
IERUSALIM 18 (Agerpres). — 

Două avioane cu reacție israe- 
liene au atacat miercuri o sc
rie de poziții ale artileriei ior
danienc și ale organizațiilor de 
rezistență palestiniene aflate la 
est de Fluviul 
un purtător de

Iordan, anunță 
cuvint israclian.

Congresul Confederației
Generale Italiene a Muncii

• CUVÎNTUL DE SALUT ROSTIT DE ION 
COTOȚ, SECRETAR AL CONSILIULUI 
CENTRAL AL U.G.S.R.

FRANȚA

PARls (Agcrpres). —
Consultările politice in vederea 
constituirii noului guvern fran
cez s. desfășoară cu intensita
te, dc>i instalarea oficială a 
lui Gorges Pompidou la Ely- 
st nu va avea loc decit vi
neri. în absența unor infor
mații oficiale, presa și obser
vatorii politici continuă să 
dezbată problema viitoarei 
componențe a guvernului. Du
pă părerea majorității obser
vatorilor. constituirea echipei 
guvernamentale pune preșe
dintelui ales și viitorului „său 
prim ministru o problemă deli
cată de dozare a persoanelor 
și responsabilităților între gaul- 
liștii ortodocși și centriștii 
(sau liberalii, cum le spun u- 
nii) care s-au hotărit in timpul 
campaniei electorale să se ală
ture majorității guvernamenta
le.

„Vechea gardă" a gaullismu- 
lui dorește cu insistență, po- 
trivit agenției France Presse, 
menținerea in această funcție 
a lui Michel Debrc. Nici reîn
toarceri a lui Cou\c de Mur-

viile în fruntea diplomației 
franceze (post în care s-a aflat 
timp de zece ani înainte de a 
deveni premier, cu mai puțin 
de un an in urmă) nu este ex
clusă. In rîndul partidului ma
joritar există rezerve serioase 
față de numirea la Quai 
d’Orsay a unei personalități 
noi, cum ar fi liderul republi
canilor independenți. Giscard 
d’Estaing, sau a liderului cen
trist Jacques Duhamel. Acest 
gen de rezerve se manifestă in 
general față de introducerea in 
guvern a oricărei personalități 
raliate în ultimul moment ma
jorității guvernamentale. „Gaul- 
liștii ar accepta cu greu ceea 
ce ar putea părea ca o con
cesie făcută altor grupări", 
scrie ziarul „Le Figaro".

O problemă de importanță 
majoră o constituie definirea 
politicii economice și financia
re a noului guvern și. în le
gătură cu aceasta, desemnarea 
ministrului economici și finan
țelor. Numele cel mai des ci
tat de comentatori pentru a- 
eest post este cel al lui Antoi-

premier și în-

VIETNAMUL DE SUD

ne Pinay, fost
tiiul ministru de finanțe al ge
neralului de Gaulle. El se bu
cură do sprijinul unor cercuri 
economice și financiare influen
te. deși de zece ani nu a mai 
făcut parte din guvern. Numi
rea lui Pinay ar fi, în opinia 
ziarului ,.L‘ Aurore", destinată 
să apară ca „simbolul încrede
rii și rigorii monetare"... Dar, 
continuă același ziar, dl. Pinay, 
cultivind legenda sa, va pune 
condiții draconice acceptării 
postului ce i se oferă Antoine 
Pinay, care locuiește de obi
cei într-o localitate din centrul 
Franței, s-a reîntors marți la 
Paris. El va conferi cu preșe
dintele ales și cu alte perso
nalități politice.

în fine, o altă problemă pe 
care noul președinte trebuie să 
o soluționeze este cea a titu
larului Ministerului Educației 
Naționale. Edgard Faure, care 
a deținut pină acum acest post, 
a procedat in ultimele luni la 
o reformă de amploare a în- 
vățămîntului superior. Conti
nuarea acestei reforme depin
de în mare măsură de menți
nerea lui Faure in fruntea mi
nisterului. El a conferit marți 
îndelung cu președintele ales 
Pompidou, dar a refuzat să fa
că vreo declarație asupra in
tențiilor sale și a rolului ce 
i-ar reveni în noul guvern.

R. U. UNGARA : Întreprin
derea Ikarus din Budapesta- 
a început să fabrice autobu
ze în colaborare cu firma 
suedeză Volvo. .Aceste auto
buze vor avea șasiul și mo
torul suedez.

IN 
buze

I'OTO : Primele auto- 
Volvo-Ikarus.

NIGERIA I.

Ajutoarele 
către Biafra 

au fost aproape 
complet 

întrerupte
OWERRI 18 (Ager preș). — 

Ca urmare a activității sporite 
in ultima perioadă a forțelor 
aeriene nigeriene, zborurile a- 
vioanelor care transportă aju
toare către Biafra au fost a- 
proape complet întrerupte. Au 
continuat să fie transportate în 
ultimele zile doar medicamente 
de importanță vitală și alimen
te pentru noii născuți.

După cum s-a anunțat, zbo
rurile avioanelor Crucii Roșii 
internaționale către zonele a- 
flatc sub controlul forțelor fe
derale au fost, pe de altă par
te. sistate Măsura a fost lliâtă 
după ce guvernul federal a de
clarat „personna non grata11 pe 
șeful misiunii de ajutor a Cru
cii Roșii internaționale, 
gust Lindt.

Rockefeller întîmpinat
cu ostilitate în Brazilia
La Brasilia și Rio de Janeiro au fost luate 

măsuri excepționale 
demonstrațiilor

pentru prevenirea 
antiamericane

RIO DE JANEIRO 18 (Ager
pres). — Guvernatorul Nelson 
Rockefeller, care se află in 
Brazilia în a treia etapă a tur
neului latino-american, 
litatc de trimis al 
telui S.U.A., a 
Rio de Janeiro, 
pitala țării — 
a avut o scrie 
cu președintele Arturo da Cos
ta e Silva și alte oficialități. 
La Rio de Janeiro, Rockefeller 
va continua convorbirile cu re
prezentanții guvernului brazi
lian, iar la Sao Paulo, el va 
lua contact 
cercurilor economice și de afa
ceri braziliene.

în ca- 
președin- 

sosit marți 'a 
venind din ca- 
Brasilia, unde 
de întrevederi

cu reprezentanții

Atit la Brasilia, cit Și la Rio 
de Janeiro au fost luate măsuri 
excepționale de securitate pen
tru prevenirea demonstrațiilor 
antiamericane. Importante for
țe de poliție au asigurat paza 
obiectivelor vizitate de guver
nator. Au fost operate nume
roase arestări preventive. 
Cursurile Universității din Bra
silia au fost suspendate, iar 
presa și posturile de radio și 
televiziune au primit indicații 
să nu difuzeze știri referitoare 
la eventuale demonstrații. Cu 
toate acestea, mai ales la Rio 
de Janeiro au apărut lozinci 
pe ziduri. împotriva prezenței 
emisarului președintelui S.U.A.

Pe scurt ©

LIVORNO 18 — Corespon
dentul Agerpres. N. Puicea, 
transmite : în cadrul lucrărilor 
Congresului al Vll-lca al Con
federației Generale Italiene a 
Muncii (C.G.I.L.) se desfășoară 
dezbaterile pe marginea 
tul ui prezentai de 
Novella, 
C.G.I.L.

Luînd 
secretar 
trai ' al 
a Sindicatelor din România, a 
transmis un călduros salut 
mesajul de prietenie' al sindi
catelor din România.

Subliniind tradiționala prie
tenie și solidaritate statorni
cite intre Uniunea Generală a 
Sindicatelor din România și 
Confederația Generală Italiană 
a Muncii, vorbitorul a relevat

a rapor-
_ ..............  Agostino
secretarul general al

cuvintul. Ion Coloț, 
al Consiliului Cen- 

Un iun ii Generale

interesul și simpatia vie cu 
care urmăresc oamenii muncii, 
sindicatele din România activi
tatea C.G.I.L. Ei se bucură din 
inimă de succesele obținute și 
de noile progrese făcute in În
tărirea unității de acțiune a 
celor ce muncesc, in lupta pen
tru realizarea aspirațiilor lor 
vitale, pentru înfăptuirea o- 
bieclivclor economice și socia
le.

După ce a împărtășit parli- 
cipanților la Congres preocu
pările 
muncii 
mânia, 
calelor italiene succes în des
fășurarea lucrărilor congresului, 
în lupta pentru unitatea Io 
acțiune, progres social și pa
ce.

și năzuințele oamenilor 
și sindicatelor din Ro
lon Cotoț a urat sindi-

O.N.U

Situația din Rhodesia
în dezbaterea

Consiliului de Securitate
NEW YORK 18 (Agcrpres). 

— Consiliul de Securitate și-a 
reluat marți dezbaterile pentru 
a examina situația din Rhode
sia, în lumina referendumului 
de la 20 iunie, prin care re
gimul lui Ian Smith încearcă 
să legifereze segregaționismul.

Această Constituție a fost con
damnată în unanimitate de mem
brii Consiliului încă in cadrul 
ședinței de vineri, fără a se 
putea ajunge insă la o con
damnare formală.

La ședința de marți, un pur
tător de cuvint al țărilor afri
cane a cerut instituirea bloca-

Pe scurt •

doi militare și aplicarea sanc
țiunilor prevăzute in Carta 
O.N.U'.. inclusiv folosirea forței, 
pentru înlăturarea regimului 
rasist de la Salisbury.

La sfir.șitul întrunirii, preșe
dintele Consiliului de Securi
tate pe luna iunie, Miguel So
lano Lopez (Paraguay), a fă
cut o declarație, in care a ară 
tat că membrii Consiliului con
sideră in unanimitate referen
dumul „ilegal" și declară că 
orice „constituție" promulgată 
de un „regim rasist minoritar 
nu poate avea nici un elect 
legal".

Pe scurt •'

aincricani 
Dinh 
ataca

americano-saigoneze au fost 
atacate de forțele patriotice

SATGON 18 (Agerpres). — In 
ultimele 24 de orc, bombardie
rele americane ,,B-52“ au efec
tuat mai multe raiduri în pro
vincia Tay Ninh, la nord-est 
de Saigon, in sectorul Kon- 
tum. precum și în zona platou- 
rilor înalte din Vietnamul de 
sud. Importanta» bază aeriană 
fi forțelor americano-saigoneze 
de la Bien Hoa. situată la 30 
kilometri de capitala sud-viet- 
nameză, a fost din nou ataca
tă de forțele 
cursul nopții de marți 
miercuri. T’ 
lui Națion;
Vii

patriotice in 
spre 

Unități ale Frontu- 
lai de Eliberare din 

Lnamul de sud au bombar
dai pozițiile deținute de for
țele inamice in orașul An Loc, 
capitala provinciei Binh Long.

Cartierul general al unei bri
găzi de para.șutiști 
din provincia Binh 
fost, de asemenea, 
grupuri de patrioți.

Corespondenții agențiilor 
presă relatează, totodată, 
tabăra specială a. forțelor 
S.U.A. amplasată le Ben Het, 
in zona platourilor înalte, a 
fost bombardată de artileria 
F.N.E.. pentru a 42-a zi con
secutiv.

Potrivit declarației unui pur
tător de cuvint saigonez. pesto 
20 de poziții ale forțelor ame
ricane și saigoneze au fost țin
te ale atacurilor inițiate in 
cursul nopții de marți spre 
miercuri de unitățile F.N.E.

FRANȚA: Avionul american gigant -Boeing 747" care 
poate transporta 490 pasageri, prezentat la Salonul Inter
național de la Bourget. Pent ru a i se scoate în evidență 
mărimea a fost așezat alături de un autobuz. La stingă 

se vede „Concorde 001“.

Cracovia 18 (Agerpres). — 
La Cracovia s-a deschis cel dc-al 
6-lea Festival internațional al 
filmului de scurt metraj la care 
sint prezentate 67 de filme din 
28 de țări. La festival parti
cipă Ion Popescu-Gopo și G. 
Piriianu, directorul Studioului 
„Animafilm". Cinematografia 
română prezintă la concurs fil
mul «Histria, Hcraclea și lebe
dele" al regizorului Ion Bos
tan. scurt metrajul „Acasă la 
Nicolac Popa", scurt metrajul 
lui Ion Popescu-Gopo „Pilule", 
iar în afara concursului fil
mele de animație „Pe fir" al 
ji Constantin Mustețea și 
Valul" al lui Sabin Bălașa.

■ EEBBEIIiaK9IBBXBQQIHaillDIM9BK3BIII33II

UNDE SE GĂSEȘTE GRANIȚA 
ÎNTRE VIATĂ SI MOARTE ?

b

B

■
■■

S

„txi Guy’s Hospital din l.on- 
ti a fost comis un asasinat". 
:easlă problemă a fost dez- 
tută pe larg in presa bri- 

"idima:
• 29 de

tonică o ti nară in 
ani dornici- 
domnișoara

B

■

■

■
■■

Sihsbury.
îndrepta spre locul 

ă, pe scuter, cind, la 
1 ■’ mai, a fost grav acciden
tală de un camion. Trei zile 
mai tir/iu, inima ei a fost 
transplantată în pieptul unui 
bookmaker londonez, Charles 
He nd rid,. „Ea nu era moar
tă", afirmă ziarele. O dată 
in plus se pune această pro
blemă u definirii frontierei 
insesizabile care separă via
ta pe moarte.

„Drama zilei de astăzi este 
aceea că familiile se tem", de
clară prof. Bernard Halpern. 
Specialist recunoscut pe plan 
mondial in problemele de a- 
Icrgic. el studiază in labora
torul de la spitalul Broussais, 
împreună cu echipa prof. Du- 
bbr ' - -
re 
cot 
el.

E'

în ce privește lrun>p'anlurile 
cardiace, că se caută un al 
doilea av'rnt. De ce ? Din cau
za mai multor motive.

Chirurgii nu vor să prac
tice operațiile decit atunci 
cind au certitudinea reușitei. 
Aceasta necesită o conjunctu
ră a unui întreg ansamblu de 
lactori favorabili: virslă, sta
re psihologică a pacientului,

miliile care ar li pulul să o- 
iere aceste inimi au refuzat. 
In toate cazurile donatorii 
erau de trei sau patru zile 
fără cunoștință și intr-o stare 
fără de ieșire. Dar tamiliile 
lor au ridicat obiecții de or
din sentimental sau religioase. 
Există chiar și la nivelul de 
civilizație pe care l-am atins 
un sentiment profund de im-
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t. fenomenele de respinge- 
a organelor greiale. ,.Se 
sldera In prezent, spune 
un net fenomen de stag

nare a grelelor cardiace". Și 
aceasta In timp ce transplan
turile renale se practică in
tr-un r:lm intens, de o ma
nieră cure face să sc vorbeas
că despre ele ca despre niș
te operații de rutină. In ace
lași timp, s-a creat impresia,

căruia urmează să i se grefe
ze o nouă inimă, compatibi
litate biologică etc.

$i apoi, bolnavii, dacă ac
ceptă să fie supuși operației 
de transplant, se condamnă 
să trăiască perpetuu legali 
de spital ca printr-un cordon 
ombilical. Acest lucru poate 
să le creeze crize de depre
siune nervoasă, care pot cul
mina cu tentative de sinuci
dere.

In sfrrșit, o altă problema 
este ridicată de faptul că nu 
Întotdeauna se găsesc dona
tori. Numai In cazul spitalu
lui Broussais, 12 bolnavi de 
inimă care așteptau să fie su
puși operației au murit din 
cauza .lipsei de inimi" care 
să poală li transplantate. Fa-

potrivire la ideea 
un cadavru.

O

de a mutila

bulevardul 
se găsește

La nr. 60 pe 
Lalour-Maubourg, 
un venerabil imobil de pia
tră. Pe frontonul său, inscrip
ția lapidară „Domus Medica". 
Este sediul Consiliului Ordi
nului medicilor. In biroul său, 
proi. Vernejoul, de 17 ani pre
ședinte al acestui Consiliu, 
declară : „Nu există nici o 
mărturie, in momentul de Ja{ă, 
că o eroare de genul celei 
făcute la Londra s-ar li pro
dus in Franfa. Noi dispunem 
de o dciinifie riguroasă a 
moi fii, care a fost adoptată 
de către Academia de Medi
cină".

Criteriilor clasice — oprirea 
respirației, încetarea pulsului, . 
oprirea inimii, absenta refle- ■. 
xului ocular, absența de răs
puns la ciupituri șl înțepături, 
starea de inconștientă — Aca
demia a adăugat absenta ori
cărei activități electrice a cre
ierului constatată pe o elec
troencefalogramă nulă.

„Se vorbește adesea, preci
zează prol. Vernejoul, despre 
diagrama electroencefalogra
mei plate ca probă incontes
tabilă a morții. Această pro
bă o falsă. Academia cere 
fără drept de apel o diagra
mă de electroencefalogramă 
nulă".

Intr-adevăr, adesea, indivizi 
in comă prezintă electroence
falograme cu aparen/ă plată. 
Medici scoțieni din Edinburg 
afirmă că din cinci cazuri tra
tate de ei care prezentau o 
elect roencefalogramă absolut 
plată, patru s-au restabilit. 
Intr-adevăr, absorbția masivă 
de anumite medicamente di
minuează reacțiile sistemului 
nervos central. „Iută de ce, 
adaugă prof. Vernejoul, este 
mal bine să se ceară o elec- 
troencelalogramă nulă. Aca
demia precizează chiar și ceea 
ce trebuie să înțelegem prin 
nul: o diagramă redusă la o 
linie dreaptă, constantă in
tr-un interval de timp care 
poate li de -18 de ore"...
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Londra 18 (Agcrpres). — 
Consiliul cercetărilor științifico 
din Anglia a dat publicității 
un comunicat în care se arată 
că a fost elaborat proiectul 
lui mai mare radiotelescop 
lume", care urmează să 
construit in următorii doi 
la Cambridge.

La noul radiotelescop urmea
ză să fie folosite patru reflec
toare staționare și patru mo
bile. amplasate pe o linie lun
gă de 5 km. Un calculator elec
tronic special va dirija func
ționarea radiotelescopului, ți- 
nînd seama de rotația Pămîn- 
tului in jurul axei sale. Blo
curile radiotelescopului 
instalate 
tă.
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Poznan 18 (Agcrpres). — 

La Poznan s-a închis tradi
ționalul Tîrg internațional 
din acest oraș, la care au 
participat aproximativ 3 000 
de firme din 40 de țări. După 
cum menționează agenția 
P.A.P., valoarea contractelor 
pentru export încheiate de 
Polonia la cea de-a 38-a edi
ție a tîrgului a depășit va
loarea tranzacțiilor din anii 
trecuț i.

Participarea României la 
Tirgul internațional de la 
Poznan a fost marcată prin 
prezența unor exponate teh
nice : instalații de foraj, uti
laj petrolier, aparate de mă
sură și control, utilaj elec
trotehnic, tractoare, produse 
siderurgice etc.

Fort Lamy 18 (Agerpres). — 
In capitala stalului Ciad, Fort 
Lamy, au fost dat publicității 
rezultatele oficiale ale alege
rilor prezidențiale desfășurate 
duminică. Tn favoarea șefului 
statului Francois Tombalbayc, 
au votat 1 597 667 de alegători 
(aproximativ 93 la sută din to
talul persoanelor cu drept de 
vot).

■ ■E

Madrid 18 (Agerpres). — 
Ambasadorul S.U.A. la Madrid. 
Robert C. Hill, a declarat că 
țara sa sprijină includerea 
Spaniei în N.A.T.O. El s-a r - 
ferit la vizita pe care o face 
in Spania, înccpind de miercuri, 
viitorul 
forțelor 
Andrew 
rind că 
fică sprijinul 
pentru intrarea 
N.A.T.O.".

comandant suprem al
N.A.T.O.,

J. Goodpaster, cinu.
„această vizită semni- 

Statelor Unita 
Spaniei in

„ce- 
din 
fie 
ani

vor fi 
pe șine de cale fera-

18 (Agcrpres). — In 
a stîrnit mare vîlvă

Washington 18 (Agcrpres). — 
Centrul seismologie din S.UA. a 
înregistrat în noaptea de marți 
spre miercuri un cutremur de 
pămint al cărui epicentru a 
fost stabilit în Insulele Maria
ne din nordul Oceanului Paci
fic, la aproximativ 685 km de 
Guam. Intensitatea seismului 
a fost de 6,2 grade pe scara 
Richter.

Un alt cutremur a fost în
registrat în aceeași noapte in 
Alaska. Potrivit Centrului seis
mologie, intensitatea acestuia 
a fost de 5,1 grade pe scara 
Richter. Centrul a precizat că 
nu s-au înregistrat pagube ma
teriale sau, victime omenești.

Port of Spain 18 (Agerpres). 
— Participanții la cea de-a 
6-a conferință a Consiliului 
Economic și Social interameri- 
can, care se desfășoară la Port 
of Spain (Trinidad) au adoptat 
marți un document în care se 
subliniază necesitatea revizuirii 
de către S.U.A. a principiilor 
și metodelor actuale ale coope
rării interamericane. Noile prin
cipii, se spune în document, 
trebuie să țină seamă de ho- 
tărîrile 
rlcane 
rescle 1 
le.

Paris 18 (Agerprcs). — Bule
tinul oficial al Franței a pu
blicat marți un decret al mi
nisterelor economiei, finanțelor 
și armatelor, în baza căruia 
generalul de Gaulle va benefi
cia de un sediu parizian, care 
va adăposti secretariatul său 
personal.

• guvernelor Iatino-ame- 
în conformitate cu irite- 
lor naționale și regiona-

New .York 18 (Agcrpres). — 
în orașul Portland (statul Ore
gon) a avut loc o demonstrație 
de protest împotriva războiului 
din Vietnam. Participanții pur
tau pancarte cerind guvernului 
să renunțe la sprijinul pe ca- 
rc-1 acordă regimului de la 
Saigon.

Washington 18 (Agerpres). — 
Președintele S.U.A., R. Nixon, a 
ordonat reexaminarea progra
mului de fabricare și înzestra
re a armatei americane cu <>' 
mc chimice și bacteriologice, a 
anunțat purtătorul de cuvint 
al Casei Albe. Ronald Ziegler. 
Ziegler a precizat că se va 
avea în vedere și o armonizare 
a poziției Statelor Unite în con
formitate cu prevederile Pro
tocolului de la Geneva asupra 
armelor chimice și bacteriolo
gice din 1925, pe care S.U.A. 
nu l-au semnat.

Tokio 
Japonia 
faptul că există in prezent po
sibilitatea de a amplasa la dis
tanță microemițătoarc pentru 
ascultarea conversațiilor, cu a- 
jutorul unor revolvere sau 
puști. Aceste emițătoare au mă
rimea unei alune și prin îm
pușcare se fixează pe pereții 
exteriori ai unui zid. Ele ade
ră at it de puternic de zid, in
cit nici ploi torențiale sau fur
tuni nu le pot dezlipi. Micro- 
emițătorul conține un microfon 
și transmite la distanță o con
versație ce se duce in spatele 
zidului..

Londra 18 (Agerpres). — Pre
mierul britanic Harold Wilson 
a anunțat miercuri, după o 
ședință a cabinetului, că gu
vernul său a renunțat la „pro
iectul de lege cu privire lă re
lațiile industriale". Această so
luție reprezintă o victorie a sin
dicatelor britanice in îndelun
gata dispută pe marginea pro
iectului de lege anlisindical, 
prin care guvernul urmărea 
împiedecarea așa numitelor gre
ve neoficiale pe calea sancțio
nării greviștilor cu amenzi.
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Noi detalii privind debarcarea
primi loi cosmonauti

i

WASHINGTON 18 (Ager- 
preș). — Oficialitățile N.A.S.A. 
au precizat la o conferință 
de presă ținută la Washing
ton cileva detalii ale planu
lui de zbor revizuit al navei 
spafiale „Apollo-11" care va 
avea Ia bord pe aslronauții 
Neil Armstrong, Edwin Al
drin jr. și Michael Collins. 
Lansarea va avea loc la 16 
iulie ora 9,32 (ora locală — 
ora 15,23 ora Bucureșliului) 
cu ajutorul unei rachete de 
tip „Saturn-V". Aselenizar ■» ■* 
este prevăzută pentru ziua a 
20 iulie. Astronauții Neil 
Armstrong șl Edwin Aldrin 
vor rămlne in modulul lunar 
după aselenizare aproximativ 
10 ore, timp In care vor ve
rii ica comportarea modulului 
șl se vor odihni. Primul care 
va pune piciorul pe suprafața

I

lunară va fi Neil Armstrong, 
eveniment prevăzut să sc pe
treacă la 21 iulie ora 6,17 
G.M.T. Momentul acesta va 
fi televizat prin intermediul 
camerelor de luat vederi de 
Ia bordul modulului, imagi
nile Hind transmise In direct 
stațiilor de pe Pămint. 
N.A.S.A a anunțaț că această 
emisiune de televiziune va 
putea fi recepționată in nu
meroase țări prin Intelsat 
(Consorțiul international de 
telecomunicații prin satelit). 
O cameră de televiziune va 
avea și Neil Armstrong care 
va încerca să transmită ima
gini In timpul celor două orc 
și 40 de minute cil sc va alta 
pe suprafața Lunii. Milioane 
de telespectatori urmează să 
vadă pe astronaut coborind 
scara șl călclnd pe suprafața

inlunară. Ei vor putea auzi 
același timp comentariile lui. 
Una din primele acțiuni ale 
lui Armstrong va li culege
rea unei mostre de rocă lu
nară, aceasta in cazul in care 
șederea lor pe l ună va ii în
treruptă din vreun motiv ne
prevăzut. El va sigila mostra 
Inir-un săculeț special pe ca
re II va introduce intr-un bu
zunar al costumului de astro
naut. Ambii aslronauți se vor 
deplasa pe o rază de 32 pmă 
la 93 de metri de locul unde 
modulul lunar va aseleniza, in 
zona „Mării Liniștii".

întregul program de zbor 
va dura 11 zile și trei ore. Al 
treilea astronaut. Michael Coh 
lins va rămine la bordul ca
binei spațiale pe care o va 
pilota pentru a ajuta la dili- 
cila operațiune de reeuplarc a 
modulului lunar.
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