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Lucrările sesiunii 
Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc

0 cerință de mare actualitate:
CONȚINUTUL DE IDEI, 
EFICIENTA 
ÎNVATAMÎNTULUI 
DE PARTID

INIORMUUlț

Stație
mecanizată
de betoane

POMPILIU UNGUR
secretar al Comitetului orășenesc de partid Petrila

Zilnic de la stația de be
toane a T.C.M.M.. aflată în 
strada Cărbunelui din Petro
șani, se trimit pe șantierele 
de construcții zeci de metri 
cubi de betoane necesare tur
nării fundațiilor.

Stația, complet mecanizată, 
deservită de numai 8 mun
citori care supraveghează pro
cesul de fabricație, are o ca
pacitate zilnică de 80 mc de 
betoane pe care le prepară 
în diferite sorturi, de la B-50 
pînă la betoane speciale.

In curind va avea loc înche
ierea actualului an al învățâ- 
mînlului de partid. Desfășurarea 
de pină acum a invățămintului 
de partid ne prilejuiește des
prinderea unor concluzii, stabi
lirea de măsuri care să ducă 
la ridicarea continuă a nivelu
lui calitativ, la sporirea efici
enței învățămîntului.

In anul de învățămînt caro 
se apropie de sfîrșit, Comitetul 
orășenesc de partid Petrila a 
manifestat preocupare în vede
re i îmbunătățirii conținutului 
L1 .. fițâmîntului, legării lui mai 
strîns de actualitate, de viață.

Tematicile. stabilite pentru 
diferitele forme de învățămînt, 
au ținut în mai mare măsură 
seama de condițiile concrete, 
de preocupările cursanților. 
Diversificarea tematicilor în 
funcție de activitatea și pregă
tirea cursanților, de specificul 
muncii lor, consultarea unui 
număr mare de oameni la ela
borarea tematicilor au contri
buit la orientarea mai judi
cioasă a învățămîntului spre 
problemele esențiale ale politi
cii partidului și statului nostru, 
î-au dat un caracter viu. mai 
atractiv.

Eîrtinderea formelor de in- 
vățămînt cu caracter economic, 
creșterea numărului de cercuri 
fa care se studiază problemele 
de educație moral-cctățenească, 
cuprinderea minerilor in ciclu
rile de conferințe. înființarea 
școlilor uzinale de partid la 
minele Lonea și Petrila s-au 
dovedit a fi măsuri organiza
torice eficiente, au creat un 
cadru potrivit unei bune des
fășurări a învățămîntului.

Preocuparea esențială a con
stituit-o insă calitatea învăță

mîntului, determinată, înainte 
de toate, de grija susținută 
pentru abordarea celor mal im
portante și actuale probleme în 
Cadrul cercurilor și cursurilor, 
pentru înlăturarea rigidității, 
a metodelor perimate în des
fășurarea convorbirilor, discu
țiilor.

Studierea în cursul actualului 
an de învățămînt a cuvîntărilor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
ținute la Sesiunea jubiliară a 
M.A.N. din noiembrie 1968, la 
plenara C.C. al P.C.R. din de
cembrie 1968, la adunarea elec
torală din 28 februarie din 
Capitală și a altor documente 
a contribuit la ridicarea con
ținutului învățămîntului, la 
înarmarea cursanților cu cu
noașterea problemelor funda
mentale ale politicii partidului.

Invățămîntul de partid și-a 
adus contribuția la mobilizarea 
oamenilor muncii la înfăptuirea 
sarcinilor de plan, la educarea 
lor in spiritul normelor eticii 
comuniste.

La succesele obținute de uni
tățile economice din oraș în 
anul 1968 și în primul trimes
tru al acestui an, se poate afir
ma că un aport însemnat l-a 
adus și invățămîntul de partid. 
Mulți lectori și propagandiști 
din oraș, cum sînt tov. Emil 
Stoica, Maria Farcaș, Ion Vasile, 
Ion Dodică. Eustațiu Lungu și 
alții, desfășoară cu pasiune o 
activitate susținută pentru a 
sprijini cursanții în înțelegerea 
problemelor, pentru asigurarea 
unor dezbateri, rodnice, cu con
ținut în cercuri și cursuri.

Se pot arăta multe lucruri 
pozitive despre felul în caro se
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Strada Vas ’e
Roaită îmbracă
veșmînt nou

O echipă a întreprinderii 
de gospodărie comunală, asi
gurată cu cele necesare (ci- 
lindru-compresor, autocamioa
ne etc.) a început, recent, re
facerea părții carosabile a 
străzii Vasile Roaită. Deterio
rată din câuza traficului ex
cesiv — numai sterilul trans
portat de la halda Dîlja la 
mina Livezeni, în deschidere, a 
însumat 272 000 tone — si a 
lucrărilor edilitare din cadrul 
construcției microraionului 
B-ț-C (canalizare, alimentare 
cu apă și altele), strada va 
primi nu mai puțin de 2 100 
mp de pavaj.

7 I IH

Ieri, temperatura maximă 
a aerului la Petroșani a fost 
de plus 15 grade, iar la Pa
ring de plus 6 grade. Mini
mele au oscilat între plus 8 
grade la Petroșani și zero 
grade la Paring.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE ! Vreme instabilă, 
cu cer mai mult acoperit. 
Precipitații slabe sub formă 
de averse de ploaie. Vînt 
slab din nord.

ultimii 10 ani, orașul 
Vulcan a cunoscut o 
dezvoltare spectacu

loasă. Zecilor de blocuri li 
s-au adăugat obiective in
dustriale, de mare Însemnă
tate pentru Valea Jiului. 
Ieri — preparația de cărbu
ne Coreșli. Azi. o .rudă" a 
sa — uzina de brichetaj — 
se află in febra construcției, 
iar oamenii care ridică fabri
ca de stilpi hidraulici și-mu 
propus ca in trimestrul III 
al acestui an să înceapă de
ja producția de serie.

Dacă ne ațintim privirea 
către partea de nord a ora
șului, (imaginea din dreapta, 
sus), putem observa cum in 
incinta minei iși impune si
lueta armonioasă, Înaltă dc 
aproape 60 metri, proaspătul 
edificiu al turnului puțului

• Destăinuirile în scris și pe pe
liculă a doi fotoreporteri ,.ad-hoc“.

• O construcție minieră inaltă de 
60 metri pe cale de a se împlini în 
peisajul Vulcanului.

• Montajul instalației definitive de 
extracție — simultan realizat cu adîn- 
cirea puțului.

central de extracție care va 
deservi, la un nivel incon
testabil superior, procesul 
prin care urcă Ia ziuă în
cărcătura utilă din adincuri.

Deși acest obiectiv are ca 
termen scandent anul 1970, 
stadiul actual al lucrăriloi 
ne face să credem că mun
citorii și tehnicienii de aici 
sini deciși să-l predea cu 
mult mai devreme. Ora pre
zentă atlă complet terminată 
betonarea turnului și, deja, 
a Început montajul mașinii 
de extracție mullicablu MK- 
3,25X-1 r.

Săparea puțului se execută 
cu ajutorul turnului defini
tiv, nu după sistemul obiș
nuit, clasic — cu construcție 
provizorie. Pentru a se rea
liza această îmbunătățire, 
s-au amenajat primele două

Citiți în pag, a II-a

Dialog 
cu primarii 
din municipiu

MOSCOVA 24 (Agerpres). — 
La 24 aprilie, la Moscova au 
continuat lucrările sesiunii Con
ciliului de Ajutor Economic Re
ciproc, la care participă con
ducătorii partidelor comuniste șl 
muncitorești șl șefii guvernelor 
din Republica Populară Bulga
ria, Republica Socialistă Ceho
slovacă, Republica Democrată 
Germană, Republica Populară 
Mongolă, Republica Populară 
Polonă, Republica Socialistă Ro
mania, Republica Populară Un
gară șl Uniunea Republicilor So
vietice Socialiste.

A continuat examinarea pro
blemelor privind perfecționarea 
continuă a formelor și metode
lor de colaborare a țărilor mem
bre al Consiliului de Ajutor E- 
conomic Reciproc.

Ședința a fost prezidată de

tovarășul Janos Radar, priin-se- 
cretar al C.C. al P.M.S.U.

La ședință au luat cuvlntul 
tovarășii Todor Jivkov, prim- 
șecretar al C.C. al P.C.B., preșe
dintele Consiliului de Miniștri 

al R.P. Bulgaria, Nicolae Ceaușos- 
cu, secretar general al C.C. 
al P.C.R., președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socia- 
liste Romflnia, Oldrich Cernik, 
membru al Prezidiului C.C. al 
al P.C.C., președintele guvernu
lui federal al R.S. Cehoslovace șl 
Jumjaaghiin Țedcnbal, prim-se- 
cretar al C.C. al P.P.R.M., pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri al R.P. Mongole.

Schimbul de păreri s-a des
fășurat într-o atmosferă tovă
rășească.

Ședințele sesiunii vor conti
nua la 25 aprilie.

despre

Toaleta
de primăvară
a orașelor

MÎ1NE ȘI DUMINICĂ,
LA CASA DE CULTURA:

Faza județeană
a Concursului al IX-lea

al amatorilor

VALEA JIULUI PE TRAIECTORIA MARII ÎNTRECERI

Țmta stăruințelor colective:

angajamentele înfăptuite integral!
Aleea ce urcă de pe strada 

principală spre incinta minei A- 
ninoasa e străjuită dc panourile 
cu angajamentele ce și le-au 
luat brigăzile minei în marea 
întrecere ce se desfășoară în 
întîmpinarea eliberării patriei. 
Fiecare angajament reprezintă 
un colectiv de oameni — cu 
iscusința și ambiția lui de afir
mare. Sus, în fața sălii de a- 
pel — sinteza iscusinței și am
biției — angajamentul în în
trecere al colectivului minei i 
„extragerea a 8 500 tone cărbu
ne peste plan, depășirea pro
ductivității planificate cu 9 kg 
cărbune pe post, reducerea pre
țului de cost al cărbunelui cu 
255 000 lei, îndeplinirea indica
torului de calitate...".

hFJ
mo-

prin 
reu-

nivele și s-au amplasat 
Ielele de săpare.

Iată, prin urmare, că 
această soluționare s-a
și! ca, simultan cu adlncirea 
puțului, să aibă loc și lucră
rile dc montaj ale Instalației 
definitive de extracție. Su
prapunerea acestor laze a 
condus la obținerea unor 
substanțiale economii de timp, 
lucru ce se va Inlimpla și In 
viilor, pină in clipa dării in 
funcțiune.

Capacitatea dc extracție a 
puțului va atinge 1 700 000 , 
tone pe an.

Traian MULLER

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

Avîndu-se in vedere că sarci
nile exploatării au sporit în 
acest an cu 80 000 tone la ex
tracția de cărbune și cu 10 kg 
la productivitatea muncii anga
jamentul reprezintă obiective 
temerare. Analizîndu-și pe larg 
posibilitățile nu numai tehnico- 
materiale ci și de punere în va
loare a potențelor colectivu
lui lor, minerii aninoseni și-au 
stabilit obiective mobilizatoare 
care au devenit ținta strădani
ilor și eforturilor întregului co
lectiv.

O dată cu declanșarea între
cerii, minerii aninoseni s-au vă
zut în situația de a se înfrunta 
cu primele dificultăți ale anului 
— intemperiile Iernii. Pînă la 
mijlocul primei luni a anului, 
mina acumulase o rămînere în 
urmă de 5 000 de tone cărbune. 
Cauzele răminerii în urmă 
au fost dezbătute de comitetul 
de partid al minei. Ceea ce i-a 
preocupai insă, pe comuniști 
nu au fost cauzele „obiective", 
intemperiile iernii ci, în primul 
rînd, deficiențele proprii, manie
ra în care trebuie să acționeze 
întregul colectiv pentru a es
calada dificultățile inerente a- 
notimpului friguros. Comitetul dc 
partid a analizat cu deosebită 
atenție cauzele care au generat 
avariile de la circuitul puțului 
de extracție sud prin ruperea 
lanțului elevator și de la funi
cular. Principala concluzie des
prinsă în urma discutării ava
riilor a fost că ele se dato- 
resc, în primul rînd, neajunsu
rilor in întreținerea utilajelor, a 
instalațiilor de extracție si, ca 
atare, măsurile ce au fost cla-

boratc de comitetul de partid 
au țintit în acest sens. Comite
tul de partid a elaborat un plan 
de măsuri detaliat pentru îmbu
nătățirea întreținerii utilajelor; 
conducerea minei a stabilit un 
program concret de revizii șl re
parații, iar organizațiile de partid 
din sectoarele IV — transport, 
Vili electro-mecanic au încre
dințat sarcini concrete comuniș
tilor în legătură cu mobilizarea 
echipelor de întreținere la îm
bunătățirea radicală a reviziilor 
și reparațiilor la utilajele de 
transport și instalațiile de ex
tracție. Printre altele, s-a tre
cut la confecționarea și monta
rea unui lanț-elevator de rezer
vă la culbutorul puțului, iar sub 
conducerea comuniștilor Adrian 
Barbu și Ion Cristescu, doi 
maiștri funiculariști cu expe
riență, s-a efectuat un control 
riguros al cablurilor purtător 
și de tracțiune ale funicularului. 
Rezultatul acțiunii întreprinse 
pentru îmbunătățirea întreținerii 
utilajelor n-au întîrziat să se 
arate. Avarii nu s-au mai sem
nalat nici la funicular și nici la 
instalațiile do extracție.

în cadrul preocupărilor pen
tru crearea condițiilor necesare 
realizării sarcinilor de plan spo
rite, comitetul de partid a ur
mărit și creșterea capacităților 
de producție. El a luat în dez
batere propunerile prezentate de 
comisia economică 
tinderea abatajelor 
chipale cu utilaje

...Și iată că se vestește des
chiderea „expoziției” de flori 
ale artei aniatoristice din județ 
și pentru formațiile muzicale, 
corale și coregrafice din muni
cipiul Petroșani!

Miine seară (de Ia ora 17) și 
duminică (de la orele 10 și 18), 
marea sală a Casei de cultură 
a sindicatelor se va afla, pen
tru cîteva ore în șir, din nou 
sub imperiul cîntului și Jocu
lui, al veseliei și trăirii lăun
trice, exprimate pe podiumul 
de concurs în nuanțe variate, 
măiestre, concludente (sau... 
mai puțin); scena va fremăta 
din nou în... cadențe și into
nații; publicul spectator, spriji
nitor atent al talentului aces
tor mari iubitori de frumos, 
care sînt artiștii amatori de la 
cluburi și cămine culturale, se 
va „încălzi" din nou la flacă
ra fierbinte a nestăvilitelor pa
siuni scenice.

„Parada" celor mai valoroși 
artiști amatori, care au trecut 
cu brio prin .sita" juriului (și, 
mai ales., a gustului publicu
lui), a celor mai „de rang" for
mații artistice de amatori de 
la cluburile sindicatelor din 
Petrila, Lonea, Vulcan. Lupeni. 
Uricani și din cadrul așezămin
telor de cultură, alături de ca
re vor asalta primele locuri so
lii artei de amatori din fru
moasa Țară a Hațegului și vor... 
debuta în concurs formațiile 
Casei de cultură petrosănene 
— se va dovedi, neîndoios, o 
amplă manifestare artistică, o 
competiție din care cele două 
părți ale „dialogului" — publi
cul și artiștii amatori — nu 
vor avea decît de cîștigat.

Ce va urmări publicul, în 
cele două zile, pe scena Casei 
de cultură ? Nu vom enumera

formațiile participante la între
ceri, în ordinea intrării în sce
nă anunțată pe afișe (de respec
tarea căreia organizatorii spec
tacolului ar trebui să se preo
cupe intens, nu ca altădată !). 
Vom efectua doar o succintă 
trecere in revistă a citorva din 
momentele viitorului spectacol- 
concurs de la care așteptăm 
confirmări depline, la nivelul 
cerințelor. Corul clubului din 
Lonea (dirijor prof. Gheorghe. 
Popa), fanfara petrileană (diri
jor Victor Gaier). taraful c'u 
bului din Uricani (dirijor Ga- 
vrilă Vijdea), grupul vocal fol
cloric feminin al clubului din 
Vulcan (dirijor Sergiu Boită) 
sînt — după părerea noastră — 
formațiile artistice cu legitime 
speranțe si asi'î-ații la unul din 
locurile de frunte ale clasamen
tului ,. iudețenelor". Intrucît nu 
cunoaștem numărul și specifi
cul formațiilor de amatori din 
Hațeg, spre a prezenta citito
rilor noștri, viitorilor specta
tori, și .echipajul" oaspete, vom 
anunța doar formațiile Casei 
de cultură a căror evoluție, du
pă o perioadă lungă de repeti
ții. o așteptăm cu legitimă ne
răbdare.

Așteptăm să urmărim evolu
ția corului cadrelor didactice, 
a orchestrei simfonice (dirijor 
Ticu Lucaciu), taraful (dirijor 
prof. Traian Tămășan), grupul 
vocal și, în special, originala 
montare a unei nunți momîrlă- 
ne.ști (în regia lui Geo Bucur).

Cu sentimentul că mîine și 
duminică vom asista la un ma
re spectacol al amatorilor, în 
fond „rodul" a aproape doi ani 
de activitate, vă invităm căldu
ros la Casa de cultură. Veți a- 
vea ce vedea !

’ TEODORESCU

în Editura politică a apărut:

NICOLAE CEAUȘESCU
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Exotismul se măsoară astăzi 
in kilometri, ciudățeniile în ore 
de zbor. Pentru a vedea „o via
ță neobișnuită", pentru a te 
simți în „altă lume", trebuie, 
după părerea generală, să mear
gă pînă la „capătul pămîntului". 
Dar nu întotdeauna Amsterda
mul, care se află la numai 500 
km dc Paris, în mijlocul unei 
vieți trepidante specifice mo
dernismului actual oferă turis
tului curiozități la fol de inte
resante ca și cele pe care le-ar 
găsi la capătul lumii. Locuitorii 
de pe țărmul lacului Zuidersec 
primesc din partea firmelor tu
ristice o recompensă numai 
pentru ca sa poarte costume 
naționale cu scopul de a în
tregi ambianta plăcută a regiu
nii respective.

Autobuzele cu vizitatori stră
bat țara indi <ptîndu-se spre 
nord : Arnhem, Apeldoorn,
Zwolle. înainte de a ajunge la 
Meppcl, șoseaua trece pe lingă 
un sat care, la prima vedere 
nu atrage cu nimic atenția: o 
cafenea, o stație de benzină vop-

pentru ex- 
frontale e- 

și susținere
I. D.

sită în galben aprins, cîteva 
fete pe biciclete purtind bati
curi roșii cadrilate. Tăblița îți 
atrage atenția că te afli la „Stap
horst". Dar autobuzele merg mai 
departe. Și tocmai aici, la Stap- 
horst sălășluiește exotismul.

în mijlocul secolului XX lo
cuitorii din Staphorst trăiesc mal 
Izolați decît indienii din Mato- 
Grosso. La Staphorst se folosesc 
tractoare, iar vitele sînt tratate

Cuvîntare la Conferința Uniu
nii Asociațiilor Studențești din 
România (18 aprilie 1969)

Împietresc, iar privirile lor il 
străpung voind parcă cu duri
tatea ochilor să-l facă să dis
pară de acolo.

Lingă primărie se află o tă
bliță care anunță în cîteva 
limbi: „Fotografierea locuito
rilor este permisa numai cu con- 
simțămîntul acestora". Dar a- 
ccștia nu-șl dau niciodată con- 
simțămîntul, iar copii încep să 
arunce imediat cu pietre în cel

Staphorstul
și obiceiurile lui
prin metode moderne, dar fer
mele de aici, mobila, și cu atit 
mai mult obiceiurile nu s-au 
schimbat din epoca feudală. 
Staphor tul se păzește singur 
cu iucăpăținare, înconjurînd eu 
o barieră do tabu-uri și rituri 
mistice, tradiții do sule de ani.

Desigur, oricine este liber să 
viziteze SLaphorstul. Dar daci 
privirea ii inlir/.ie ceva mai 
mult pe fruntea unei femei îm
podobită cu o diademă ciudată 
do argint, fețele locuitorilor so

care ar încerca să imortalizeze 
pe peliculă imaginea frumoase
lor staphorstiene.

Semnul cel mai evident al 
originalității satului esto costu
mul. Pină la opt ani, fetele 
poartă o bonetă de atlas negru. 
După prima împărtășanie mama 
iși conduce fata la giuvaergiul 
satului și acesta, luîndu-i măsu
ra, ii pune pe cap o diademă do 
argint pe care ea va trebui s-o 
poarte toată viața. O va scoale 
poale numai acasă sau cînd

lucrează pe cîmp. La 14 anî, 
giuvaergiul adaugă la diademă 
două „bucle" din aur. Cu cit 
tatăl fetei are mai multe vile, 
cu atit bucla din aur are mei 
multe spirale... Costumul loc 
torilor din Staphorst este extr. 
de variat.

Ritualul se respectă in t
— începînd de la îmbrăcăminte 
și mers pină la împărțirea obli
gațiilor de fiecare zi ; el nu a 
fost modificat nici chiar de te
leviziune ! Staphorstul rămîne 
el însuși.

Joia, locuitorii se îndreaptă 
spre tîrgul din orașul vecin Mep- 
pel. Merg pe biciclete, femeile 
în fată cu baticuri colorate, iar 
bărbații în urmă imbrăcați în 
negru.

Și aici, la lirg au loc logod
nele tainice din Staphorst. O 
fată cu diademă stă la o tarabă 
făcîndu-se că privește o marfă, 
în mină arc o poșetă albă bro- 

• dată, semn pe care-1 cunosc nu
mai cei inițiați. De ea se apro
pie un tînăr șl pune mina pe 
poșetă. Dacă fala nu șl-o retra
ge înseamnă că este de acord 
cu căsătoria. Dar nici tînărut 
și nici fala nu se privesc. Ar (1 
necuviincios. Acest lucru nu so 
cade la Staphorst.

Vineri seara — și numai în 
această zi ! — fata care in ajun

Jean-Francis HELD 
ziarist francez

9 
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• Cu ce spatii ale 

frumosului și de 

agrement se vor 
îmbogăți locali
tățile Văii Jiului

• Reflecții asu
pra primului bi
lanț si acțiunilor 
gospodărești

• Deputății sfnt 
fntr-adevăr în 
frunte 1

• Directori imuni 
în fața cerințe
lor frumosului ci
tadin

• Și răspunderea 
civică e un obi
ectiv al educați
ei!

• Factorii dinami
zatori ai compe
tiției edilitar-gos- 
podărești pot fi 
valorificați mai 
din plin I

Aspirații demne 
de apreciere

Am început investigația noas
tră în orașul Petrila — 
oraș ai cărui cetățeni au cîș- 
tigat, în anul ce a trecut, pri- 
mu] pe municipiu în între- 
cr r., ’o gospodărire și înfru- 
n - - -țarc a localităților. Succe
sul obligă 1 Probabil petrilenii 
nu se vor lăsa nici in acest 
an mai prejos.,

— Nicidecum ! Cetățenii, în 
frunte cu deputății din Petrila, 
sint hotăriți să se situeze și-n 
acest an pe primul loc în în- 
ir< cerea patriotică pe municipiu 

înfrumusețarea localită- 
— ne-a declarat tov. Sta- 

ni*lav Laic, primarul orașului. 
P*‘ măsura acestei liotărîri 
n« -arr, fixat și obiectivele mun
cilor patriotice : să realizăm în 
acest an lucrări gospodărești în 
valoare do 3 000 000 lei — a- 
dică de 115 lei pe cap de lo
cuitor. Comitetul executiv al 
consiliului nostru popular și-a 
rrc.'-rtizat toți membrii pe dife
rii c sectoare ale orașului cu 
misiunea ca prin deputați, co
mitetele de blocuri și străzi, co
misiile de femei și organizați
ile de bază din cartiere să a- 
signre participarea efectivă a 
maselor de cetățeni la acțiu- 
n:le gospodărești și de înfru
musețare. A stabili obiective, a 
r*r nizn sarcini este relativ u- 
șcr. Mai greu este însă să trans
put în viață ceea ce ți-aî pro- 
> îs Acestei laturi, aș spune, 
holărîtoare a acțiunilor, comi
tetul nostru executiv îi acordă 
toata atenția. Urmărim zi de 
zi stadiul lucrărilor, ne consul
tăm cu deputății pe care îi che
măm în grupuri la consiliu pen
tru discutarea activității lor. ri 
sprijinim pe teren...

— Se poate afirma, deci, că 
deputății sînt. Intr-adevăr, în 
fruntea acțiunilor de gospodă
rire...

Condifie hotărîtoare: 
participarea activă 
a cetățenilor

Următorul popas — la gos
podarii Lupeniului care au lan- 
sat chemarea la întrecerea pa
triotică către celelalte consilii 
populare din municipiu în ve
derea ridicării gradului edilitar- 
gospodăresc al localităților Văii 
Jiului.

In ce măsură au luat startul 
5n întrecerea de înfrumusețare 
cei care au inițiat ac-eastă com
petiție de mare răsunet ? Am 
notat din cole relatate de tov. 
Vilhelm Neag, primarul orașu
lui, că strădaniile gospodărești 
ale lupenenilor țintesc spre rea
lizare^ unor obiective de mare 
amploare, menite să confere 
Lupeniului cu prilejul sărbăto- 
r.rjj a 40 dc ani dc la luptele 
F;t vjete din august 1929 — un 
cadru urbanistic cit mai elevat. 
Sa concretizăm in acest sens 
doar îieva din obiective: A

Sintctiiind multiplei* cerințe lormulote de olegotori în ca
drul componi*i electorale Io adresa organelor administrației 
locale de stal, om puteo defini, drept imperativ fundamental în 
fața consiliilor populare, ridicorea nivelului gospodăresc edi
litar ol municipiului. Io cel ol impetuoosei dezvoltări economico- 
industriale pe care o cunoaște Vctlea Jiului. Alegătorii au făcut 
In acest sens piopuneri multe, concrete, unele mai îndrăznețe 
altele mai puțin, în orice caz, și-ou exprimat dorința unanimă 
și justificată să-și vadă orașele, cartierele in care locuiesc mai 
bine gospodărite, moi elevate sub aspect edilitar.

Cum era și firesc, o dotă cu constituirea lor după alegerile 
de la începutul lunii martie o.c., consiliile populare, răspunzînd 
dorințelor cetățenești, cît și misiunii lor, au elaborat planuri, 
programe de activități multiple — menite ca, cu ajutorul mase

lor largi ale cetățenilor să fie transpuse în fapte. Acțiunile gos
podărești din această primăvară pentru înfrumusețarea localită
ților au devenit parte componentă a entuziastei competiții 
patriotice declanșate între toate colectivele de muncă în cins
tea eliberării țârii.

Așadar, obiective, angajamente s-au stabilit, „planuri de 
bătălie" s-au întocmit. Dat fiind că primele săptămini de la 
declanșarea „ediției 1969" a acțiunilor gospodărești, de înfru
musețare au trecut și se apropie 1 Mai — prima scadență a 
acestor acțiuni, socotim utile cîteva reflecții pentru evaluarea 
bilanțului de pînă acum, și mai ales, pentru punctarea obiec
tivelor, strădaniilor de viitor.

In acest scop am susținut un dialog pe tema toaletei mu
nicipiului cu primarii din principalele localități.

— In marea lor majoritate, 
deputății noștri au pornit cu 
bine la soluționarea probleme
lor ce le intră în atribuții. Aș 
dori să evidențiez mai ales pe 
tovarășii Eugen Slrikberger, 
Ileana Bertoti, Anca Firoiu, Dan 
Cocor, Viorica Maximciuc, Vil- 
ma Szilvesztcr, Lucia băniei, 
Iosif Smida, Simion Mogos, Pe
tru și Eugenia Satmari. Despre 
acești deputați putem afirma, 
că, Intr-adevăr, justifică încre
derea alegătorilor lor.

— Putem vorbi poate și des
pre acei care nu depun stră
danii în acest sens...

— Deocamdată... să mai aș
teptăm. Ne străduim să-i acti
vizăm pe toți și sper că vom 
reuși.

— Să vorbim despre primele 
realizări ale entuziasmului ce
tățenesc, declanșat de deputați.

— Cu sprijinul cetățenilor am 
plantat pînă în prezent peste 
3 000 de trandafiri, mesteceni, 
tei, plopi, sălcii și alți arbori 
ornamentali — acțiune ce o con
tinuăm în ritm susținut Con
comitent se desfășoară pe un 
«front larg" acțiunea de cură
țenie în noile cartiere, a stră
zilor, rigolelor, de amenajare 
a zonelor verzi care vor fi ex
tinse în acest an cu 5 ha. Avem 
în atenție să îmbogățim ora
șul nostru cu noi obiective ale 
frumosului citadin : un parc, 
două fîntîni arteziene, 5 solare 
pentru copii, baze sportive. La 
ștrandul orașului aflat în pa
tronajul E. M. Petrila se fac, 
de asemenea, pregătiri pentru 
sezonul estival. O veste îmbu
curătoare. Au fost obținute fon
duri pentru termoficarea ștran
dului.

In concluzie, vom face totul 
pentru a realiza ceea ce nc-anr 
propus, pentru ca Petrila să fie 
cel mai bine gospodărit oraș 
din municipiu.

început amenajarea complexu
lui statuar din parcul «Mine
rul* închinat glorioaselor lupte 
greviste din 1929, a unui loc 
de odihnă pe platoul de la fos
tul complex de extracție ,5 
sud® în apropiere de centrul 
orașului, iar la Bărbăteni se 
amenajează tot o zonă dc odih
nă și un loc de parcare pen
tru autovehicule. In centrul o- 
rașului a început punerea la 
punct a terenului sportiv din 
parcul „6 August* și definitiva
rea parcului de distracție pen
tru copii, de lingă Palatul cul
tural. Printre celelalte lucrări, 
mai pot fi amintite cele de la 
ștrandul .Preparatorul"; se lu
crează la zonele verzi, bazele 
sportive și punctele gospodă
rești din cartiere, se amenajea
ză peluzele dc-a lungul artere
lor principale etc.

— Obținerea unor realizări 
de valoare în înfrumusețarea 
orașului presupune atragerea 
maselor de cetățeni, a între
prinderilor din oraș Ia realiza
rea obiectivelor prevăzute In 
chemarea la întrecere. Cum vă 
preocupați în acest sens ?

— După lansarea chemării — 
ne-a spus interlocutorul — am 
elaborat un program minuțios 
al acțiunilor gospodărești, am 
determinat cu precizie obliga
țiile ce revin diferitelor între
prinderi și organizații de masă 
și obștești, deputaților consiliu
lui popular și urmărim îndea
proape ca obiectivele ce ni le-am 
propus să fie realizate pas cu 
pas. Putem afirma că majorita
tea conducerilor de întreprin
deri sint în «stare de alertă", 
sprijină în mod susținut acțiu
nile consiliului popular. Așa 
sînt mina Lupeni, Uzina de pre
parare, Viscoza. Mai slab se 
mișcă în schimb șantierele de 
construcții, organizațiile comer
ciale. De asemenea, din partea 
conducerilor I.G.L. și I.G.C., 
așteptam să sprijine mal mult 
sectoarele lor în soluționarea 
problemelor ce ne stau în față.

Ca Uricaniul să fie 
cît mai primitor

De la primarul tînărului o- 
raș Uricani, tov. Vaier Dan, 
am aflat că și uricănenii au ie
șit, în mare număr, la înfru
musețarea orașului lor. Peste 
3 000 de cetățeni au lucrat pî
nă acum la amenajarea zone
lor verzi, la curățirea străzilor.

— Avem deputați activi, ca 
tov. Maria Mischie, Sînziana 
Ivanov, Estera Ordbg, Olto 
Tomșa, Constantin Modilcă, Ilie 
Frunză și alții care, îndrumați 
de comitetul executiv, au por
nit cu mult suflet la mobiliza
rea cetățenilor la realizarea o- 
biectivelor edilitar-gospodărcști 
ce ni le-am propus spre reali
zare. Lucrările ce le-am execu
tat pînă în prezent: extinderea 
zonelor verzi pe o suprafață 
de încă un hectar, plantarea a 
350 de arbori și arbuști, ame
najarea aleilor și trotuarelor 
dintre blocuri și nivelarea pă- 
mîntului rezultat de la săpa
rea canalelor pentru conducte 
și altele nu le-am fi putut rea
liza fără sprijinul activ al lo
cuitorilor. Pînă la 1 Mai vom 
termina amenajarea terenului 
din jurul blocurilor turn. Mai 
avem în plan amenajarea unui 
loc de parcare, a unui loc de 
popas pentru turiști la ieșirea 
din Uricani și altele.

Dar, socotesc că aspectul o- 
rașului depinde nu numai de 
cetățeni, de eforturile noastre, 
ci ți de diferite unități. Un 
exemplu: pavajul dc pe strada

O inițiativă 
care poate

Cetățenii Vulcanului s-au do
vedit mai in fiecare an gospo
dari iscusiți, cu multă inițiati
vă. dornici să pună de acord 

In ceea ce privește deputății, 
tov. Victor Ardelcanu, .Constan
tin Popovici, Irma Crainic, Io
sif Negoțiu, loan Cotescu, Ni- 
colae Florea și Ion Ciornei au 
obținut rezultate bune în acti
vizarea cetățenilor. Așteptăm a- 
celași lucru din partea tuturor 
deputaților și le acordăm în a- 
cest sens tot sprijinul. Mai ac
tivi trebuie să devină deputății, 
asociațiile de locatari și comi
tetele de cetățeni din cartierele 
Viscoza II și III, Braia II, și 
altele. Să se afle în aceste zile 
mai mult în mijlocul cetățeni
lor și să le stimuleze inițiati
va, să-i mobilizeze la realiza
rea tuturor lucrărilor rămase 
restante din cauza timpului ne
favorabil. In orice caz, In atra
gerea maselor dc cetățeni la 
acțiunile de înfrumusețare, re
zultatele nu-s pe măsura volu
mului mare de lucrări ce le 
avem de executat și de între
ținut și ca atare strădaniile de
putaților, ale organizațiilor de 
masă și obștești, ale organiza
țiilor de partid din -cartiere 
trebuie să fie mai susținute.

Sîntem convinși că rezulta
tele noastre în acest sehs nu 
vor întîrzia să se arate...

23 August a fost complet dis
trus de către șantierul T.L.H.S. 
— Valea de pești. De -altfel, 
de-a lungul întregului oraș șan
tierul a săpat canale,' a spart 
asfaltul, a lăsat grămezi dc pă- 
mînt și gropi, fără să se mai 
sinchisească să astupe gropile, 
să niveleze ccl puțin terenul 
pe unde „a trecut". La insis
tențele noastre, conducerea șan
tierului nici nu ne-a răspuns 
la adresă. Mai mult sprijin aș
teptăm și din partea șantieru
lui de drumuri și poduri — dis
trictul Lupeni pentru întreține
rea drumului național spre 
Cîmpu lui Neag. In curînd, se 
va deschide sezonul turistic, 
or drumul e aproape impracti
cabil. încă un apel... către con
ducerea T.A.P.L. Petroșani. Deși 
ne-am adresat în mai multe 
rînduri conducerii T.A.P.L. 
pentru satisfacerea unei vechi 
doleanțe a uricăncnilor: ame
najarea unei grădini de vară, 
pînă acum n-am primit nici un 
sprijin. Tovarășii de la T.A.P.L. 
nu prea ne calcă pragul ora
șului...

In concluzie, in marea între
cere patriotică pentru ridicarea 
nivelului urbanistic al munici
piului, și cetățenii Uricaniului 
își vor aduce contribuția din 
plin. Sîntem hotăriți să facem 
totul pentru ca orașul nostru, 
Uricaniul să devină cît mai a- 
tractiv, mai primitor.

lăudabilă 
fi extinsă
spațiile urbei lor cu modernele 
construcții social-culturale cc se 
înalță in aceaslă veche așeza
re minerească. Cu siguranță, 

nici în această primăvară nu 
se vor lăsa mai prejos...

La solicitarea noastră, prima
rul orașului, tov. Petru Barbu, 
a făcut următoarea „destăi
nuire".

— Vulcănenii au o ambiție i 
ca în orașul lor să înflorească 
în acest an cei mai mulți tran
dafiri... E o ambiție cu adînci 
semnificații. Ce poate atrage 
mai mult privirile unui miner, 
Ieșit după cîteva ore din întune
cimea adîncurilor, decît suavele 
șl înmiresmatele roze ? Iată de 
ce dorim ca între blocurile 
noastre, sub geamurile muieri
lor, să înflorească în acest an 
cît mai mulți trandafiri. Do
rința a născut o inițiativă : zeci 
de cetățeni, de diferite vîrste 
și îndeletniciri, au pornit spre 
dealurile din împrejurimi și au 
adus în oraș măceși care au 
fost plantați printre blocuri și 
altoiți... tot de ei. Minerii, con
structorii, energeticienii s-au 
transformat în grădinari. Pînă 
acum au fost plantați peste 300 
dc trandafiri sălbatici. Este ini
țiativa cetățenilor din blocurile 
G 4, D 3 și a altora care le 
urmează exemplul. Mai putem 
adăuga că în orașul nostru au 
fost sădiți deja peste 3 000 de 
trandafiri — aduși de I.G.L. —, 
aproape 500 dc mesteceni, plopi 
și alți arbori și arbuști orna
mentali. Cetățenii lucrează in
tens la amenajarea spațiilor din 
Jurul blocurilor D 8—D 11, C 6, 
C 7, C 22. a punctului comer
cial nu dc mult dat în folo
sință. a străzii gării și a celor 
din colonie, a scuarului dintre 
căminele nr. 1 și 2 și a zonei 
dc agrement dc pe Valea Mo
rii, a parcului octogon din car
tierul Kakasvar.

— Ofensiva „primăverii" se 
desfășoară, deci. în orașul dv. 
pe un front larg... Am dori 
cîteva amănunte în legătură cu 
modul în care a acționat comi
tetul executiv pentru atragerea 
maselor de cetățeni la lucră
rile gospodărești.

— De la început am urmărit 
ca fiecare obiectiv să fie repar
tizat, pe bază dc sarcini con
crete. factorilor chemați să-l 
realizeze: deputați, întreprin
deri, instituții. O metodă a 
noastră în acest sens: fiecare 
deputat a primit un carnețel, 
„carnetul deputatului". în care, 
pe lingă extrase din legea de 
funcționare a consiliilor popu
lare. sînt trecute obiectivele cc 
le are de realizat deputatul în 
circumscripția sa. Ulterior, de
putatul își notează tot în car
net: ceea ce a realizat. Este un 
mod precis și concret dc ur
mărire a activității fiecărui de
putat. îndrumarea concretă a 
deputaților pe teren, de către 
membrii comitetului executiv, 
constituie un alt mijloc de spri
jinire a activității lor. Dacă 
cetățenii orașului nostril au răs
puns în mare număr la acțiu
nile gospodărești, acesta este 
un rod al străduințelor noas
tre de a-i activiza pe deputați. 
Dintre cei mai activi îi remar
căm pe tov. Anton Școlnic. Ni- 
colae Tșvan, Valeria Jura. Gh. 
Stîlpeanu. Zenovia Huruială, 
Florica Drob, Totodată, trebuie 
să vorbim. însă, și despre de
putății pe care „suflul înnoitor 
al primăverii" nu a reușit să-i 
dezmorțească. Printre aceștia se 
numără Ilie Matei, Gh. Rusu, 
Iosif Holdan, T. Mocuță și al

ții. Din cauza Inactivității lor, 
lucrările pentru amenajarea 
spațiilor în jurul a o seamă 
dc blocuri — D 5, D 13, E 17, 
E 2, E 3, C 22 și altele — lîn- 
cezcsc.

...Deci, într-o parte inițiativa 
și hărnicia se etalează cu pri

Petroșănenii ar trebui 
să țină mai mult la 
prestigiul orașului lor

Cu mult interes am abordat 
stadiul realizărilor gospodărești, 
al metamorfozelor edilitare din 
Petroșani — centrul administra
tiv ul municipiului. In cadrul 
dialogului, am adresat tov. ing. 
Emilian Tomulcscu, vicepre
ședinte al Consiliului popular 
municipal, întrebarea: „cu ce 
spații ale frumosului și dc a- 
grement se va îmbogăți în a- 
ceastă primăvară Petroșaniul ?". 
Din relatările domniei-sale, re
ținem următoarele... intenții și 
realizări :

— Spre a îmbogăți orașul 
în frumuseți, am pornit încă 
din luna martie o vastă ac
țiune de plantări de arbori și 
arbuști ornamentali, mai ales 
în noile cartiere. Pînă acum 
s-au plantat aproape 1 800 brazi, 
pini, plopi, mesteceni, lilieci 
— aduși din împrejurimi, 8 500 
arbori și arbuști aduși din alte 
pepiniere și 4 000 de tranda
firi. Pe arterele orașului vor 
fi sădite, de asemenea, 500 000 
de flori, iar zonele verzi vor 
fi extinse pe o suprafață de 
11 000 mp. Ca zone de agre
ment, se prevede amenajarea 
unei noi baze sportive în car
tierul „Carpați" — obiectiv ce 
urmează să fie realizat cu con
cursul C.C.P., T.C.M.M. șl al 
locuitorilor cartierului. L-a 
„Gambrinus" se va începe corn 
struirea unui motel turistic, iar 
la Peștera Bolii se continuă 
amenajarea zonei dc agrement.

Ceea ce rămîne (iar !) de „do
meniul perspectivei® e Parcul 
dc distracție din pădurea in
stitutului. Proiectul a sosit — 
un proiect foarte frumos — 
dar deocamdată nu-s alocate 
fondurile necesare executării 
lui (este vorba de 4 milioane). 
Ceea ce am notat cu regret! 
mult solicitatul bazin de înot 
pentru potroșăneni rămîne tot 
un obiectiv de... perspectivă, iar 
Petroșaniul — tot orașul fără 
ștrand.

In fino, să discutăm despre 
ceea ce se poate și trebuie rea
lizat pentru ca Petroșaniul să 
fie într-adevăr demn de rolul 
Iui do oraș — reședință dc mu
nicipiu.

— Pentru realizarea multiple
lor obiective ce le-am prevă
zut în angajamentele luate în 
cadrul întrecerii patriotice se 
Impun trei cerințe: impulsio
narea lucrărilor bugetare de 
către întreprinderile gospodă
rești — utilitare — I.G.C., I.G.L. 
•— care vor trebui să dovedeas
că mai multă stăruință și ini
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E vorba de acum 
de pasul hotărîtor
Deci, peste tot, în toate localitățile municipiului, sînt 

realizări demne de remarcat. Intre ceea ce ne-am propus, 
însă, și ceea ce am obținut, între nivelul urbanistic-edilitar 
elevat Ia care dorim localitățile noastre și nivelul Ia care 
se găsesc în momentul actual, e o discordanță.

Cu toții iubim frumosul, dorim ca Valea noastră să 
fie mai bine pusă la punct sub raport gospodăresc. Insă, 
intențiile, cît de bune ar fi, nu sînt suficiente.

— Pentru susținerea întrecerii patriotice de înfrumuse
țare a localităților noastre s-a depus în acest an mai multă 
muncă organizatorică, pregătitoare ca oricînd, ne-a decla
rat tovarășul ing. TRAIAN BLAJ, prim-vicepreședinte al 
Consiliului popular municipal, căruia i-am solicitat opi
niile, în încheierea dialogului nostru, în legătură cu primul 
bilanț al întrecerii patriotice. S-au făcut, adică, planuri, 
programe, s-a stat de vorbă cu deputății, cu conducătorii 
de unități. Dar, deși avem rezultate în toate localitățile, 
socotesc totuși, că n-am făcut încă totul ca acțiunile gospo
dărești să cuprindă toți factorii, toți cetățenii. Este nece
sar să facem pasul al doilea, liotărîtor : să declanșăm efer
vescența cetățenească în fiecare circumscripție, în fiecare 
cartier, stradă și bloc; să punem in mișcare toți locuitorii 
municipiului pentru a realiza integral obiectivele gospodă
rești cu care ne-am angajat în întrecere. Insist asupra aces
tui imperativ din două motive : p_e de o parte pentru că 
aceasta depinde finalizarea întregii acțiuni, iar, pe de altă 
parte, pentru că concepțiile unor cetățeni nu sînt în ton cu 
spiritul echitabil în care trebuie să vadă fiecare soluționarea 
problemelor gospodărești.

Factorul determinant în atragerea maselor de cetățeni 
la acțiunile gospodărești sînt deputății. De curînd cetățenii 
i-au investit cu atribuții de înaltă răspundere. De acum 
e rindul lor ca, prin inițiativă, pasiune și pricepere orga
nizatorică să dovedească ca sint demni de această încredere. 
Totodată, cetățenii să nu aștepte ca deputății să rezolve 
do acum singuri totul, ci. să-i sprijine efectiv pentru rezol
varea în comun a problemelor gospodărești din circumscrip
țiile lor. In acest sens, respectiv, în activizarea cetățenilor 
prin deputați, trebuie să persevereze mai mult comitetele 
noastre executive, mai ales la Lupeni, undo așteptăm să 
fie obținute rezultate mai bune decît în anii trocuți. La Pe
trila, Uricani, Vulcan sînt, de asemenea, porțiuni care nu-s 
puse Ia punct, iar la Petroșani se cere un veritabil reviri
ment pentru a recupera restanțele gospodărești. înfrumuse
țarea orașului trebuie mai mult snrilin'tă de conducerile 
C.C.P., Grupul II, Șantierul Dănunțoni al C.A.S., inclusiv, 
de In I.G.L, I.R.E.H. și I.G.C.

Este important, deci, ca, pentru recuperarea rămîneri- 
lor în urmă la obiectivele ce ni le-am f:- >•' nn^a lament**, 
să menținem și să amplificăm chiar după 1 Mai lucrările 
gospodărești, să facem ca orașele noastre să devină mai 
frumoase ca oricînd.

Anchetă realizată de 
Ion DUBEK

sosință, în altă parte lîncezea- 
lâ, acalmie. Este un dezacord 
pe care socotim că deputății 
vulcfinonl vor fl în stare sfi-1 
înlăture spre a determina ca 
toți locuitorii să contribuie la 
primenirea și înfrumusețarea 
orașului lor.

țiativă in valorificarea posibili
tăților dc care dispun, (in'pe
rioada ce a trecut de la înce
putul anului I.G.C. a realizat 
abia 80 la sută din volumul lu
crărilor gospodărești planifica
te); intensificarea acțiunilor ce
tățenești pentru gospodărirea 
cartierelor și, în fine, să-și fa
că datoria toate întreprinderile 
orașului față dc urbea în ca
re-și desfășoară activitatea. Mă 
voi referi la ultimele două ce
rințe.

Tn ceea ce privește atragerea 
cetățenilor la acțiunile gospo
dărești, în numeroase cartiere 
avem rezultate bune : deputății 
Gheorghe Mitrea. Gheorghe Pa
triciu, Florica IIies. Alexandru 
Kovacs, Remus Marcu, Luiza 
Drăgan, Virginica Popa și alții 
au reușit să mobilizeze un ma
re număr de cetățeni la acțiu
nile de înfrumusețare. Au fost 
efectuate pînă în prezent peste 
300 000 orc de muncă patrioti
că. Totuși îmi permit să spun 
că numărul deputaților care de
pun activitate este mic, majori
tatea lor nu au intrat încă în 
atribuții. Un exemplu : în car
tierul Carpați „toaleta de pri
măvară" se desfășoară tare a- 
nevoios, anemie. Deputății din 
cartier, tovarășii Gheorghe Gă- 
lan. Andrei Samuel, Veronica 
Madear, Ioan Pienaru. Aurel 
Comșa, Nicolae Bădica. Emil 
Muru, apar rar în mijlocul a- 
legătorilor lor. Or, aproape toți 
fiind conducători de întreprin
deri si instituții, ar putea ajuta 
mai mult la primenirea orașului. 
Rău este că și unele întreprin
deri rămîn în restanță cu lucră
rile gospodărești ce le au de 
executat. Așa sînt mina Dili-* 
T.R.E.H.. T.G.L.. U.U.M.P., Î.F. 
Petroșani, organizațiile comer
ciale. Tn această primăvară, nici 
utecîștii nu s-au afirmat încă 
pe șantierele muncilor patrio
tice, iar școlile, organele de or
dine — ca și în alți ani de 
altfel — nu sînt prezente în 
prevenirea distrugerii unor rea
lizări gospodărești. In cartierul 
Aeroport, bunăoară, au început 
să fie tăiați iarăși arborii abia 
plantați fără ca răuvoitorii să-și 
primească sancțiunea meritată.

Așadar, în Petroșani rezulta
tele nu-s pe măsura posibilită
ților, a cerințelor! Deputății, 
comitetele de cetățeni, condu
cătorii întreprinderilor și insti
tuțiilor au cuvîntul. Doar ora
șul e al tuturor!
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(Urmare din pag. 1)

modernB. In urma acestui stu» 
dlu, în sectorul IV au fost des* 
chiso Incit douB frontale orizon* 
tale susținute cu stilpi hidrau* 
llci șl grinzi in consolă cu ta* 
van artificial din plnsB de sir* 
m3. Conducerea noilor brigUzl 
de Irontaliști a fost încredințată 
unor mineri cu experiență, bri
gadierilor comuniști Dumitru 
Pulqa și Tralnn NIcoarB.

Un alt obiectiv de seamă al 
muncii politico desfășurate de 
organizațiile de partid l-a con
stituit întărirea disciplinei, fo
losirea integrală a timpului de 
lucru. Comitetul de partid a ini
țiat în acest scop o anchetă în 
diferite puncte ale minei — 
efectuată de colective formate 
din reprezentanții comitetului 
sindicatului și cadre tehnice — 
care au depistat cazurile de nc- 
folosire a timpului dc lucru. Tn 
urma constatărilor. în adunările 
generale dc partid și în gru
pele sindicale s-au inițiat dez
bateri pe tema disciplinei în 
producție.

Despre sarcinile comuniștilor 
în legătură cu întărirea discipli
nei și folosirea integrală a tim
pului do lucru au discutat șl 
plenara din martie a comitetu
lui dc partid șl adunările ge
nerale ale organizațiilor de ba
ză î/a, T/c, IIT/b, 111/c și altele, 
iar propagandiștii au primit sar
cină ca în ședințele de învâță- 
mînt să informeze cursanțil, 
membri și nemembri de partid, 
în legătură cu realizările obți
nute în întrecere și asupra ca
zurilor do abateri de la disci
plina în producție.

Munca politică desfășurată de 
organizațiile de partid, efortu
rile susținute ale colectivului 
exploatării au determinat obți
nerea în primul trimestru a u- 
nor realizări însemnate în în
trecere: planul do extracție a 
fost depășit cu 1 200 tone căr
bune, pe exploatare s-a reali
zat o productivitate dc 1.603 
tone/post. din abatajele susți
nute metalic s-au extras 5 700 
tone peste prevederile planului. 
Important de relevat e și fap
tul că în primul trimestru, pla
nul a fost realizat lună dc l”nâ.

Dar. o analiză mai minut i.?- 
să a activității pc trimestrul T, 
precum, și a situației actuale 
în care se află mina în pri
vința realizării sarcinilor de 
plan denotă că o loc suficient 
pentru mai bine. Tn primul rînd, 
nu toate colectivele «țj-au adus 
contribuția la realizările exploa
tării (sectoarele II și TTT au 
înregistrat rămînor» în nrn->ă în 
trimestrul T do eîtn 7 596. res
pectiv. 1 595 tonei. Do aseme
nea. situația primelor două de
cade pe aprilie arată că mina 
mai este tributară la capitolul 
ritmicitatea realizării sarcinilor 
(mina are un minus de aproa
pe 250 tone). Ceea ce trebuie 
să constituie în continuare 
ținta principală a preocupări 
lor este îndeplinirea integrală 
a angajamentelor. Realizările 
pe trimestrul T reprezintă abia 
13,8 la sută din angajamentul 
global.

Așadar, organizația de partid, 
sindicatul, conducerea tehnică a 
minei trebuie să-și îndrepte 
toată atenția spre îndeplinirea 
ansa.iamcntelor asumate pînă Ia 
1 Mai, să urmărească cu stă
ruință asigurarea condițiilor 
tehnieo-materialc, stimularea en
tuziastei competiții dintre for
mațiile de lucru ale minei pen
tru a încheia prima etapa a 
întrecerii cu realizări cît mai 
valoroase.

■■■■■■■■■■■■■■■■

H ărnicie 
și gust 
estetic

(Urmare din pag. 1)

3mpieunâ cu colegul 
său VIOREL HAȘCA. 
devenit fotoreporter 

.011-1100", tlnărul tehnician 
DAMIAN FLORIAN a Între
prins o scurtă incursiune 
pentru a putea, cu imaginea 
și scrisul, să... imortalizeze 
hărnicia constructorilor care 
muncesc cu ardoare pentru 
a realiza acest însemnat o- 
biecliv al minei Vulcan. 
Cum i-au aliat tocmai la ora 
mesei, .indiscretii* au pulul 
schimba cîteva vorbe așa. 
„mai de la om la om", cu 
muncitorii din lotul condus 
de inginerul OCTAVIAN IS
PAS. Cu tolii și-au exprimat, 
iără refinerc, mindria de a 
construi pentru mineri, sa- 
lislac|ia dc a executa lucrări 
de bună calitate, durabile, 
care să mulțumească din plin. 
Un fapt de scmnilica|ie ma
joră pc care i-au desprins 
cei doi inlreprizi: că un loc 
esențial în activitatea de zl 
cu zi a acestor constructori 
11 ocupă disciplina muncii, 
convingerea fermă că totul 
trebuie tăcut bine și la tim
pul oportun.

Cuvinte de laudă s-au au
zit peste lot despre echipele 
conduse de dulgherii ION 
TRAISTA șl ION POPESCU 
și ale lierar-beloniștilor 10- 
S1F BORȘODl șl GHEORGHE 
RONCEA, care au adus un 
aport prefios Ia depășirea 
substanțială a planului in 
ultimele luni.

A doua imagine primită ie 
la coresponden/ii noștri l-a 
surprins p<' maistrul CON* 
STANTIN IJDRFSCU In mij
locul unui grup de munci
tori. dlr.du-le ultimele suges
tii rcleritoiire ia Unise iul In
terior al turnului.
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Conținutul de idei,
eficienta 

invațamîntului de partid
desfășoară invățămintul do par
tid, însă e bine sfi fir scoaSC 
in relief și anumite lipsuri, 
tocmai spre a îndrepta atenția 
asupra lor. a le înlătura, a pre
veni ivirea lor în viitor.

Și in ucost nn de invățămlnt 
ta prrpnrnția Petrii a s-au mani
festat lipsuri Jn cern ce privește 
drsfățurnrca Învățămîntului și 
mai ales conținutul său. Pre
zența lasă de dorit, puțini 
cursanți studiază materialul 
bibliografi'. drr.batcrlle sint 
anomioc. La mina l.onca cercu
rile de siudierr a statutului nu 
ee desfășoarâ la nivelul cerin
țelor. La fel. in cercul cu te
matică specială organizat pen
tru cadrele dc conducere, con
ținutul învățămîntului nu este 
totdeauna corespunzător. Lu
crurile nu stau prea bine nici 
la I.G.L. și comerț. Dc aseme
nea. în desfășurarea ciclurilor 
dc conferințe de la cele două 
mine si dc la preparați* există 
deficiențe atît în ceea cc pri
vește prezența cît și in privința 
conținutului unor expuneri.

Sint încă cercuri care au ră
mas în urmă față dc program, 
din cauză că in cursul anului, 
fără motive temeinice, au fost 
aminate ședințele programate. 
Nu peste tot învătamîntul are 
caracter combativ, nn militea
ză cu suficientă tărie pentru 
înfăptuirea unor sarcini. Aceas
ta se poate desprinde din faptul 
că în uncie unități economice 
există rămîneri în urmă față 
de plan, sînt numeroase cazuri 
de abatere de la disciplina so
cialistă a muncii, do la normele 
de comportare. însă acestea nu 
stau în atenția învățămîntului 
de partid.

Lipsuri există și în domeniul 
conducerii învățămîntului de 
partid de către organele și or
ganizațiile de partid. Membrii 
comitetelor do partid reparti
zați pentru a ajuta cercurile șl

cursurile nu-și fac toți datoria. 
Se poate spune că din parton 
unora se manifestă tendința do 
subapreciere a muncii Ideolo
gice. Așa se explică faptul că 
un număr însemnat do cadre 
( u munci de răspundere se sus
trag de In învățAmîntul do par
tid. Printre acești tovarăși .te 
numără inginerii Arghir Păcu
rarii, Ion Fcrț, Dorin Popescu, 
Aurel Marban. cadre didactice 
ca Alexandru Buhur. Cornelia 
Stoica, șl alții. Față dc aceasta 
atitudine a lor. organizațiile de 
partid n-nu luni măsurile cores
punzătoare. de a curma aseme
nea mentalitate do subapre
ciere a muncii do ridicare a 
nivelului politic și ideologic.

Tn perioada care a mai rămas 
pînă la încheierea acestui an 
de învățămînt în atenția comi
tetului nostru orășenesc de 
partid stau problemele pregă
tirii temeinice a convorbirilor 
recapitulative.

Stabilirea din timp a proble
melor ce vor fi dezbătute în 
convorbirile recapitulative, or
ganizarea dc consultații, ajun
gerea la zi. față dc program, a 
tuturor cercurilor, repartizarea 
membrilor biroului și comite
tului orășenesc do partid pe 
forme de învățămînt sint pro
bleme care nc preocupă în 
prezent.

Ne vom strădui ca pînă la 
sfîrșitul anului de învățămînt 
să înlăturăm unele deficiențe, 
punînd mai mult accent pe 
legarea tezelor teoretice do sar
cinile activității practice, pe in
formarea operativă a oameni
lor muncii asupra celor mai 
actuale probleme de politică 
internă și internațională a par
tidului nostru. Prin aceste mă
suri vom reuși să ridicăm ni
velul calitativ al învățămîntu
lui, să-i sporim eficiența, ceea 
ce se va reflecta în modul în 
care sarcinile încredințate de 
partid vor fi îndeplinite cu tot 
mai mult succes.
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Consemnăm

Noile regulamente de organizare 
și funcționare a căminelor 

și cantinelor studențești
Ministerul învățămîntului și 

Uniunea Asociațiilor Studenți
lor din România au aprobat 
noile regulamente dc organiză
ri și funcționaro a căminelor 
«i cantinelor studențești. Ele 
legiferează drepturile și îndato
ririle studenților de la cursu
rile de zi și fără frecvență, ale 
candidaților la concursul de 
admitere în învățămîntul supe
rior și cursanților post-univer- 
sitari — cazați în cămine sau 
abonați ai cantinelor — modali
tățile de rezolvare a sesizări
lor și propunerilor făcute de 
Etudenți pentru îmbunătățirea 
felului de deservire a acestor 
unități, obligațiile personalului

administrativ și ale studenților 
de serviciu etc.

Spre deosebire de edițiile an
terioare ale acestor acte norma
tive, cele recent aprobate lăr
gesc atribuțiile decanatelor fa
cultăților și ale comitetelor stu
dențești existente în cămine și 
cantine. Ele prevăd, printre al
tele, aprobarea de locuință în 
cămine, pentru studenții căsă
toriți, să fie acordată numai de 
centrele universitare, fără alt 
aviz din partea forurilor supe
rioare. Totodată este prevăzut 
dreptul de sancționare a celor 
care încalcă disciplina.

(Agerpres)
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întreținerea 
automobilului

Lucrarea descrie tehnologia 
de întreținere auto pentru ope
rațiile principale și arată peri
odicitatea, manopera și cheltu
ielile medii normate pentru a- 
ceste lucrări. Ea Indică metode
le și instalațiile de mecanizare 
ale operațiilor de întreținere cu 
un volum specific mare de ma
noperă, precum și descrierea 
metodelor de diagnosticare a 
stării tehnice a ansamblelor au
to fără demontare, prin utiliza
rea testerelor electronice.

Lucrarea se adresează tehni
cienilor și maiștrilor din uni
tățile de transport auto pre
cum și posesorilor de automo
bile.

(250 pag. 7,50 lei)

Gr r e ș € al ă 1...
Gheorghe Negul este angajat Io I.C.R.M. Petroșani, în 

luncfia dc merceolog, din 3 iulie 1967. La încadrare i s-a 
dat un salariu dc 1 125 lei. Prin decizia nr. 169 din 9 mai 
1968 i s-o majorai salariul la 1 300 lei. Pînă aici — toate In 
regulă. Dc aici Insă... Adică nu de aici, cl de la 1 februarie 
a.c., fură să li fost sancționat sau retrogradat, este plătit cu 
salariul de la Încadrare, adică 1 125 lei. începînd cu luna 
martie, nu numai că este plătit doar cu 1 125 lei dar i se 
rețin și cile 300 lei pe lună. I s-a spus cd dispoziția apar
ține contabilului șei și co a lost dală ca urmare a faptului 
că lui Gheorghe Neguț i se majorase greșit salariul la 1 300 
lei, acum trebuind să restituie diferența pe timp de 10 luni 
de zile, adică 3 000 lei. întrebarea este cu ce a greșit omul 
că niște .întoarce hîrlii" l-au avansat din greșeală (dacă-i 
așa). Să caște buzunarul cei ce n-au 
să toi Învețe unii pe pielea altora ?

căscat ochii I Pînă clnd

Mobila din piață...
și a unul depozit cores-Lipsa unui magazin de prezentare 

punzălor dc păstrare a mobilei In Petroșani face ca viitoa
rele noastre biblioteci, rccamiere, șifoniere, mese șl scaune 
să lie adăpostite in piața orașului, in mare parte sub aco
perișul... cerului. Deocamdată asla-i situația, așa că...

Rău este că nimeni nu supraveghează buna păstrare a 
mobilei de aici. Deși vine bine ambalată, împachetată In hlrlie, 
In scurt timp este despuiată. Unii vlnzălori șl cumpărători 
din piață rup hîrlia de pe ea pentru a-și Înveli marfa. In 
această situație, fumul și praful pătrund In tapiseria reca- 
micrclor și a scaunelor, copiii scrijelesc luciul mobilei, dimi- 
nuindu-i calitatea și îngrcunindu-1 vinzarea. E voiba de unii 
fără scaun... la cap. în orice caz, fiind vorba de mobilă, cei 
care au datoria să-i supravegheze buna depozitare și păstrare 
trebuie... treziți.

Păstrați curățenia!
în aceste zile clnd se dă bătălia pentru Înfrumusețarea 

și buna gospodărire a localităților, fiecare cetățean are dato
ria să ia parte la această acțiune. Și nu numai cetățenii, dar 
și fiecare Întreprindere, liecare instituție. Deosebit de impor
tant pentru l.G.C. Petroșani credem că este completarea re- 
cipienților pentru gunoiul menajer din cartiere (impufinaJJ 
In timpul Iernii nu știm prin ce miracol, plasarea unor coșuri 
dc gunoi In locurile cele mai potrivite (in piețe, In stațiile 
dc autobuze, lingă Ionelele cu Înghețată), precum și regle
mentarea problemei transportului operativ al gunoiului me
najer.

La riadul său, populația are datoria cetățenească de a 
păstra curățenia, dc a forma o opinie puternică împotriva 
acelora care generează murdăria, iar controalele locale să 
acționeze mai eficient In această direcție. Există legi precise. 
Și unde-i lege nu-i tocmeală.I

//////////////////////Z////////////////////////////////Z////////////////////7///Z///A

întreținerea . 
automobilului

ȚEPORDE1 V.

Laboratorul 
fotoamatorului

în prima parte a lucrării sînt 
prezentate principalele proprie
tăți și caracteristici ale diverse
lor materiale fotosensibile (ne
gative, pozitive și reversibile) 
cum și pricipalele sortimente 
ale acestor materiale fotosensi
bile folosite de fotografii ama
tori și profesioniști.

în partea a doua a lucrării 
sînt prezentate numeroase rețe
te ale diverselor soluții de pre
lucrare a materialelor foloscn- 
sibile alb-negru, cum și opera
țiile proceselor negativ, pozitiv 
și reversibil. De asemenea, sînt 
date numeroase indicații prac
tice privind modul de lucru în 
loboratorul fotografic.

(168 pag. 8 lei)

Aprovizionarea 
abatajelor începe 
prin organizarea 

activității în depozite
Aprovizionare Judicioasă a abata

jelor nu poate fl făcută dccît după 
cc, în prealabil, activitatea depozitu
lui dc lemne al fiecărei exploatări 
este organizată astfel Incit să se 
desfășoare In bune rondlțlnni.

La mina Dîlja acestei cerințe I s-a 
acordat In ultima vreme atenția cu
venită. După o intensă muncă de or
ganizare depusă de serviciul admi
nistrativ al minei, precum și după 
eforturi susținute ale muncitorilor 
din acest depozit, lemnul a fost 
stivuit corespunzător. gurîndu-se 
condiții optime do aprovizionare a 
tuturor locurilor dc muncă.

în clișeu : un aspect din depozitul 
de lemne al minei Dîlja surprins 
recent do fotoreporterul nostru.

Foto : E. FRITSCH

Vineri 25 aprilie

SPORT
f.-.WAV.WAW.W.W.’-W.WAVAW.VAB.W.W^AW.W.WA\W.WZ.VAAWAWJ,^A"A

Vestiz

de ultimă oră
In „Cupa orașelor tîr- 

guri“ la fotbal
Goztepe Izmir — Ujpest 

Budapesta 1—4
ISTANBUL 24 (Agerpres). — 

Peste 25 000 de spectatori au 
urmărit la Izmir primul meci 
dintre echipele Goztepe Izmir 
și Ujpest Budapesta, contînd 
pentru semifinalele „Cupei o- 
rașelor tîrguri" la fotbal. Vic
toria a revenit fotbaliștilor ma
ghiari cu scorul de 4—1 (2—1). 
Golurile învingătorilor au fost 
marcate de Bene (min. 11 și 
32) și Dunai II (min. 65 și 82). 
Pentru gazde a înscris în mi
nutul 20 Caglayangil.

Returul acestui meci se va 
disputa la Budapesta la 30 a- 
prilie.

VOLEI
„Turneul Continentelor"

MONTEVIDEO 24 (Agerpres).
— In ziua a 5-a a turneului fi
nal al.competiției masculine do 
Vdlcl -„Turneul Continentelor", 
care se desfășoară în prezent 
la Montevideo, echipa R. D. 
Germane a învins cu scorul de 
3—0 (15—6, 15—2, 15—3) for
mația Uruguayului. Intr-un alt 
■joc, echipa Cehoslovaciei a dis
pus cu scorul de 3—1 (15—13, 
6—15, 15—12. 15—12) dc selec
ționata Japoniei.

In clasament continuă să con
ducă neînvinsă R. D. Germană 
cu 8 puncte, urmată de Bra
zilia, Cehoslovacia, Japonia și 
U.R.S.S. — toate cu cîtc 5 punc
te, Uruguay — 3 puncte, S.U.A.
— 2 puncte.

In turneul de consolare, ale 
cărui jocuri se dispută la San
tiago de Chile, s-au înregis
trat rezultatele : Mexic — Chile 
3—2; Cuba — Venezuela 3—0. 
Pe primul loc în‘ clasament se 
află Chile cu 5 puncte.

GIMNASTICĂ

Rezultat bun al elevilor 
de la Școala 

sportivă Petroșani
Sala do sport a Institutului de 

mine a găzduit etapa județeană 
a campionatului republican de 
gimnastică — individual și pe 
echipe — rezervată copiilor 
(băieți și fete). S-au întrecut cei 
mai talentați mici gimnaști din 
I-Iuncdoara, ’Deva și Petroșani, 
întrecerile s-au bucurat de suc
ces, au relevat aptitudinile unor 
concurenți pentru acest frumos 
sport.

La categoria a IlI-a, atît la 
băieți cît și la fete, au cîș'tigat

reprezentanții Școlii sportive din 
Petroșani, pregătiți de profeso
rul Eugen Pelerfi. Primul loc la 
categoria a IV-a a revenit e- 
chipelor Școlii sportive din De
va, iar la categoria a V-a — a- 
celora de la Constructorul Hu
nedoara.

Cele șase echipe cî.șligătoa- 
re, trei de băieți și trei de fe
te, vor participa la etapa de 
zonă.

S. B.

POPICE
Duminică — 

revanșa
în cadrul primei înlîlniri a 

campionatului de calificare la 
popice — etapa interjudețeană 
— echipa Utilajul Petroșani a 
jucat duminică la Timișoara, cu 
campioana județului Timiș, for
mația Tehnometal. Deși repre
zentanții județului Hunedoara 
au obținut cel mai bun rezultat 
al lor din acest an, ei s-ou în
tors învinși din orașul de pe 
Bcga, la o diferență de 118 p.d. 
Rezultat final: 5 041 — 4 923 
p.d. pentru gaz.de. Dintre petro- 
șăneni, cel mai bine s-au com
portat Zoltan Albu — 878 p.d., 
Iosif Balog — 851 p.d., Eugen 
Chirciș — 841 p.d. și Vasilc Bo
boc — 819 p.d.

Duminică, 27 aprilie a.c., are
na de popice „Utilajul" Petro
șani va găzdui meciul revanșă 
dintre cele două echipe. Și spe
răm că favoriții noștri — pepi- 
carii de la Utilajul — vor reuși 
să recupereze diferența de po
pice șl se vor califica pentru e- 
tapa următoare.

B. STAICU

HEROVANU M. ELENA

îndrumări practice 
pentru gospodine

Ediția a Il-a, completată și 
îmbunătățită

Lucrarea cuprinde sfaturi 
practice legate de problemele 
activității gospodărești. Astfel, 
se dau indicații referitoare la 
o alimentație rațională, la ale
gerea și pregătirea alimentelor, 
precum și rețetele culinare, de 
la cele mai simple pînă la cele 
mai complicate, în vederea al
cătuirii unui meniu hrănitor și 
igienic.

Cartea se adresează gospodi
nelor de la orașe și sate, căro
ra le va fi de un real folos în 
activitatea lor practică gospo
dărească.

(263 pag. 12 lei)

0 cupă pentru 
cea mai bună 

arenă de popice
Cu sprijinul material al Con

siliului municipal al sindicate
lor, patru arene de popice au 
Intrat sau vor intra, în aceste 
zile, în reparații. Este vorba de 
popicăriile „Parîngul" Lonea, 
„Minerul" Aninoasa, „Jiul" Pe
troșani, „Minerul" Lupenî. De 
rc-parații au nevoie și popică
riile „Minerul" Vulcan, „Visco- 
za" Lupenî, „Utilajul" Petroșani.

în scopul stimulării interesu
lui pentru realizarea unor po
picarii frumoaso, bine gospodă
rite, președintele Comisiei mu
nicipale de popice. Gheorghe 
Crișan. veteran al sportului Văii 
Jiului va acorda o frumoasă cu
pă, cucerită de el în anii de 
glorie sportivă, acelei secții de 
popice din municipiu care va 
realiza cea mai bună și mai 
frumoasă popicărie.

s. bAloi

I DUMINICA 27 APRILIE
8,30 Ora exactă. Cum va fi 

v remea ? Gimnastica de 
înviorare.

8,40 Pentru copii și școlari. Fil
mul artistic. Fata cu Ba
lonul. O producție a stu- 

I «linurilor sovietice. Filmul 
serial Belle și Sebastien 
(V). Valiza lui Norbert. 

10.05 Ora satului.
11.05 Caleidoscop inuzical-core- 

grafic.
12,00 Dc strajă patriei.
12.30 Concert simfonic.
13.30 Publicitate.
17,00 Duminică sportivă. Cam

pionatele internaționale de 
gimnastică ale României 
— finalele pe aparate.

10.00 Telejurnalul de seară.
10.30 . Briuleț din Dobrogea". 

Program susținut de An
samblul de cintece și dan
suri „Briulețul" din Con
stanța.

20.00 Desene animate.
20,15 Film cu trei 6tele : în

curcăturile de Ia colegiul 
Nutbourne. O producție 
engleză.

21,30 .Ambianțe. Emisiune muzi- 
cal-distractivă.

22,10 Telcsport.
22,35 Telejurnalul de noapte.

LUNI 28 APRILIE
17,00 Emisiune pentru școlari.
17.30 Telex Tv.
17,35 Tv. pentru specialiștii din 

industrie.
18,05 Limba franceză. Lecția 56.
18.30 Lyceum — emisiune pen

tru elevi. „Lecții scrise de 
strămoși și părinți”.

19.00 Telejurnalul dc seară.
10.30 Gong — emisiune de ac

tualitate teatrală.
20,00 „Steaua fără nume". Emi

siune concurs de muzică 
ușoară.

21.00 Roman foilelon : Forsyte 
Saga (XXVI).

21.50 Prim plan. Radu Beligan.
22,10 Varietăți pe peliculă.
22,25 Artă plastică. Anuala de 

grafică (II).
22,40 Telejurnalul de noapte.

17.35 Pentru elevi. Consultații 
la matematică (clasa a 
XII-a). Tema : Probleme 
de trigonometrie.

18,05 Limba engleză. Lecția 55.
18.30 Pentru copii și școlari. 

Micii naturaliști.
19,00 Telejurnalul de seară. Pu

blicitate.
19.30 Actualitatea științifică.
20,00 Film artistic. Zile de va

ră. Comedie — producție 
a Studioului Cinematogra
fic București.

21,25 Tineri interpreți se pre
gătesc pentru Festivalul de 
muzică ușoară de ta Ma
maia — 1969.

21.55 Itinerar european.
22,10 Varietăți pe peliculă.
22.35 Telejurnalul de noapte.

MARII 29 APRILIE 
17,30 Telex Tv.

MIERCURI 30 APRILIE

11,00 Limba franceză. Lecția 56.
11.30 Limba engleză. Lecția 55.
12,00 Tv. pentru specialiștii din 

industrie.
17.30 Telex Tv.

PROGRAMDL 
DE TELE- 
VIZIUNE 

pentru 
săptâmîna 
viitoare

17.35 Tv. pentru specialiști — 
Medicină.

18,05 Limba germană. Lecția 53.
18.30 „Sub ram de măr”. Emi

siune pentru tineret.
19.00 Telejurnalul de seară. Pu

blicitate.
19.30 Muzică populară româ

nească.
19,45 Monografii contemporane. 

„Adolescența unui oraș”.
20.05 Tele-cineniateca. Cele 4 

zile ale orașului Neapole.
21,55 Dialog cu telespectatorii.
22,10 Avanpremieră.
22.25 Lira. „Această țară” — 

versuri.
22.35 /Lrmoniî de primăvară. 

Muzică ușoară.
22,50 Telejurnalul de noapte.

tat <lc orchestra de muzi
că populară a Radiotclc- 
viziunii.

18.45 Cintare patriei și Parti
dului — Versuri.

19,00 Telejurnalul de seară.
19.30 „Rapsodia florilor”—spec

tacol muzical-coregrafic.
20,50 Documentar.
21.00 „La iarbă verde”.
21.30 Film artistic. Dacii.
23,15 Telejurnalul de noapte.

20.15 Film artistic: Iubiri fu
gare.

21.50 Parada vedetelor. Samy 
Davis-junior.

22.50 Telejurnalul de seară.

JOI 1 MAI
In Jurul orei 9. Transmisiune de 

la mitingul și demonstra
ția oamenilor muncii din 
Capitală și din țară cu pri
lejul zilei de 1 Mai.

17,30 Telex Tv.
17.40 „Flori de mai”.
18,15 „Mult nii-e dragă primă

vara”. Program interpre

VINERI 2 MU
11,00 Film pentru copii. Glanta- 

dor.
11,50 Concert simfonic.
17.30 Telex Tv.
17,35 Lumea copiilor. „O fami

lie năzdrăvană”. Emisiune 
muzical-distractivă.

18,00 Zoo — din viața anima
lelor.

18.30 „Cintecc și flori” — muzi
că populară românească.

19,00 Telejurnalul de scară.
19.30 Estrada tinereții. Spectacol 

prezentat de Ansamblul de 
cintece și dansuri al Uniu
nii Tineretului Comunist.

SIMBAtA 3 MAI
17.30 Telex Tv.
17,35 Lanterna magică vă pre

zintă filmele. Aventurile 
lui Joc. Clovnul Kiri. Mă
nușa. Călătorie aeriană.

18,00 Pentru școlari. „In pas 
de... basm” — fantezie mu- 
zical-coregrafică.

18.30 „O seară la club”. Emi
siune pentru tineret.

19,00 Telejurnalul de scară.
19,15 Desene animate.
19.30 „Spre trepte de lumină”. 

Program susținut de An
samblul artistic al Consi
liului Central al U.G.S.R.

20.00 Tele-enciclopedia.
21,00 Cintecele Bucureștiului — 

muzică ușoară. (Intervi- 
ziune).

21,20 Film serial : Bonanza.
22,05 „Vreți să ne-nthnim sînt- 

bătă seara?” (II).
22,45 Telejurnalul de noapte.

10.30 TV pentru specialiști.
11,00 Pentru elevi. Consul

tații la fizică (cl. a IX- 
n). Tema : Probleme do 
la Olimpiada de fizică 
(reluare).

11.30 Limba rusă. Lecția a 
54-a (reluare).

12,00 Limba spaniolii. Lecția 
a 56-a.

12.30 închiderea emisiunii de 
dimineață.

17.30 Telex TV.
17,35 Tribuna economică : O- 

bieclive din întrecere.
18,05 Limba spaniolii. Lecția 

56 (reluare).
1.3.30 Nuntă-n Maramureș — 

omisiune pentru tineret.
19,00 Telejurnalul de seară.
19.30 Cinlă o formație instru

mentală condusă de Tu
dor Pană.

19.50 Desene animate.
20,00 Film artistic: „Studiu 

despre temei" — pro
ducție a studiourilor din 
R.P. Unqară.

21.30 Reflector.
21.45 Mult c dulce șl fru

moasă — emisiune do 
limba română.

22,10 Teleglob.
22.30 Cronica muzicală de 

Silviu Gavrilă.
22.45 Telejurnalul de noapte. 
23,00 închiderea emisiunii.

SIMBAtA 26 APRILIE

PROGRAMUL I :

5,05—6,00 Program muzical 
do dimineață: 6,05—9,30 Mu
zică și actualități; 9,30 Mati
neu literar; 10,00 Cîntă corul 
Radiotcleviziunii; 10,20 Sonate 
pentru pian și Trei lieduri 
de Dan Voiculescu; 10,30 E- 
misiune muzicală de la Mos
cova: 11.05 Albumul succese
lor: 11.45 Sfatul medicului; 
12.00 Melodii de Noru Deme- 
triad: 12,20 Cronica reviste
lor literaro: 12,30 Soliști .și 
orchestre de muzică ușoară;
13.10 Avanpremieră cotidia
nă: 13.21 Tntîlnire cu melodia 
populară și interpretul prefe
rat: 13,50 Caleidoscop muzi
cal: 14,30 Automobil Club: 
14 30 Jocuri populare; 15.05 
S-’ita „Rossîniana" do Resp’- 
fhi: 15.29 Cîntcco si jocuri 
ponularo: 16.00 Radiojurnal. 
S-o-1 Buletin meteorologie;
16.10 Pagini din operatele lui 
Messager: 16,30 Antena tine
retului; 16.55 Radio publici
tate; 17,00 Un disc în :-- 
ră cu orchestra Michel T e_ 
grand; 17.15 Ce c nou în ju
dețul dv. ? — Cluj: 17.30 Pie
se instrumentale: 17.45 Ori
zont .științific' 19 0" Cîntccn 
de nuntă și jocuri ponularo: 
18,20 Gazeta radio; 1900 O 
melodie pe adresa dumnea
voastră: 19.20 Sport: 19.30 
Concert folcloric: 20.05 Ve
dete și șlagăre: ?i 0O Tn rit'" 
de dans: 21,25 Mîine. în e- 
misiunile muzicalo: ?i 35 Dan
sul continuă: 22.00 Radiojur
nal. Buletin meteorologic. 
Sport: 22.20 Romanțe; 22,40 
Moment poetic; 22,45 La ba
lul dc simbătă seara; 0,05— 
6,00 Estrada nocturnă.

PROGRAMUL II :

6.10 Melodiile dimineții; 
6,45 Cintece și jocuri popu
lare; 7.10 Ritmuri de fanfa
ră; 7.37 Muzică ușoară: 7,45 
Itinerar folcloric muzical;
8.10 Tot înainte: 8,25 Uver
tura la opereta „Liliacul" de 
Johann Strauss; 8.35 Muzică 
populară: 9.10 Lectură în pre
mieră: 9.30 Melodii dc Ion 
Vasilescu: 9,45 Muzică popu
lară dobrogeană: 10.05 Suita 
românească pentru flaut și 
pian de Carmen Petra Basa- 
copol; 10.20 Cintă Sandie 
Shaw: 10,30 Vreau să știu; 
10.55 Din valsurile lui Wald- 
tenfel: 11.05 Muzicieni ro
mâni de azi despre muzicieni 
români de ieri: 11.35 Din mu
zica popoarelor: 12,05 Avan
premieră cotidiană: 12.16 Via
ța de concert a orașului Ga
lați: 12.45 Muzică corală de 
Constantin Palade: 13.00 Emi
siune de divertisment muzi
cal: 17.00 Radiojurnal. Sport:
17.10 Valsuri de Chonin: 17,30
Antologie de literatură uni- 
, 17,45 Interpreți ai
cintecului nostru "onular; 
18,05 Itinerar turistic româ
nesc: 18.25 Soliști și orches
tre de muzică ușoară: 19.05 
Album folcloric: 19.30 Odă 
limbii române: 20.00 Concer
tul corului și orchestrei sim
fonice a Filarmonicii .George 
Encscu": 22,30 Cronica re
vistelor literare: 22,49 Jazz: 
23.07 Meridiane melodii: 0,07 
—100 Caleidoscop ritmic.

BULETINE DE ȘTIRI: 
Programul I: 5 00: 5 an; 6.00: 
6 30: 9.00•_ 11,00: 12.00: 15,00; 
20 00: 2’00: 1.00: ? n0: 4.00. 
Programul II : 6,0r.; 7,30:
10.00: i?.00; 14,00: 18.00: 19.00; 
23.00: 0,55.

SIMBATA 26 APRILIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Profesioniștii: Republi
ca : Sfîrșitul Saturnului; LO
NEA — 7 Noiembrie: Un do
lar găurit; Minerul : Hombre; 
VULCAN : Bună ziua conte
să; LUPENÎ — Cultural: A- 
venturile lui Tom Sawyer.

gaz.de
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IZ/Af/i INTERNAȚIONALA
Conferința cvadripartitâ Situație extrem

de la Paris în problema
Vietnamului

— Corcsponden- 
Gcorgcs Dascal, 

cursul celei de-a 
___ședințe a conferinței cva- 
dripartile de la Paris asupra 
Vietnamului, șeful delegației a- 
mericane, Henry Cabot Lodge, 
a reluat teza cunoscută a nego
cierilor de ordin practic pri
vind o așa-numită retragere 
mutuală a forțelor armato străi
ne din Vietnamul dc sud. El 
s-a pronunțat totodată, pentru 
o dezbatere simultana a aspec
telor militare și a celor poli
tice ale unei reglementări.

In opinia șefului delegației 
Frontului Național dc Elibera
re din Vietnamul de sud, Tran 
Buu Kiem, „problema crucială 
este retragerea trupelor ameri
cane fără nici o condiție". El a 
declarat că F.N.E. .preconizea
ză organizarea unor alegeri li
bere pentru desemnarea unei 
Adunări Naționale într-un mod 
cu adevărat democratic, potri
vit principiului votului univer
sal. egal, direct și secret, for
marea unui guvern de coaliție 
națională și democratică gril

PARIS 24. 
tul Agerpres, 
transmite : In 
14-a

pind persoanele cele mai repre
zentative ale tuturor păturilor 
populare".

Șeful delegației R.D.V., mi
nistrul Xuan Thuy, a subliniat 
la rîndul său că „problema ce 
se pune este ca Statele Unite 
sâ înceteze agresiunea, să re
tragă toate trupele lor și ale 
sateliților, care sint singurele 
trupe străine în Vietnamul de 
sud. și aceasta fără a pune vreo 
condiție".

VIETNAMUL DE SUD

de încordata în Coreea
PHENIAN 24 (Agerpres). — 

Agenția Centrală Telegrafică Co
reeană transmite declarația gu
vernului R.P.D. Coreene tn le
gătură cu pătrunderea, la 15 a- 
prilio, în spațiul aerian al R.P.D. 
Coreene a unui avion american.

Tn declarație se arată că 
doborîrca avionului ameri
can de către aviația Armatei 
Populare Coreene, constituie o 
acțiune de apărare a suverani
tății, un act legal în 
concordanță cu dreptul 
țional.

Se relovă că, în urma

deplină 
interna-

ordinu -

Bombardamente masive efectuate
de aviația americana

SAIGON 24 (Agerpres). — Du
pă cum a anunțat un purtător 
de cuvînt al armatei america-« 
ne, joi dimineața aviația mili
tară a S.U.A. a efectuat un 
bombardament masiv împotriva

de

Staphorstul

unor presupuse concentrări 
trupe ale forțelor patriotice. Pur
tătorul de cuvînt a precizat că 
avioane de tip „B-52" au efec
tuat peste 40 de raiduri de bom
bardament în mai puțin de 12 
ore în regiunea Saigonulul. El 
nu a menționat dacă vreunul 
din obiectivele vizate a fost a- 
tins.

dat de președintele S.U.A., 
apele din apropierea R.P.D. 

Coreene sînt aduse numeroase 
nave militare americane, în 
timp ce armata americană șl 
trupele sud-coreene sînt ținute 
în stare de alertă. în consecin
ță, s-a creat o situație extrem 
de încordată în Corcea. Decla
rația americană că zborurile 
ostile de recunoaștere vor fi în
soțite de protecția armată re
prezintă un joc periculos cu 
focul. După cum se știe, țara 
noastră este un stat iubitor dc 
pace; de cînd e lumea poporul 
nostru nu a întreprins agre
siuni împotriva vreunei alte 
țări și niciodată nu a provocat 
primul pe cineva. Dacă un a- 
vion dc spionaj va încălca spa
țiul aerian al țării noastre, de
clară guvernul R.P.D. Coreene, 
atunci, ca întotdeauna, vom fi 
nevoiți să luăm măsuri hotărî- 
te pentru apărarea suveranită
ții noastre.

Pentru menținerea și întări
rea păcii în Coreea,’ arată de
clarația, este în primul rînd 
necesar să fie retrase toate tru
pele străine din Coreea de sud, 
iar problema reunificării Coreei 
să fie reglementată prin forțele 
proprii ale coreenilor, fără nici 
un amestec al unor forțe dina
fară, așa cum este prevăzut in 
acordul de armistițiu.
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și obiceiurile lui
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Guvernul refuză 
interzicerea P.N.D. 
de extremă dreaptă

CUBA : Aspect din timpul fazei hnale dc montare 
tronsoanelor cuptorului de clincher, livrat de Republica So
cialistă România în cadrul lucrărilor de extindere a Fabricii 
de ciment Jose Merceron din Santiago de Cuba.

• Zece persoane au fost 
ucise

Nigeria
A

In jurul Umuahiei continuă

a permis tînărului la tîrg să se 
apropie de ea, îl așteaptă cu 
neliniște ascultînd fiecare scir- 
tiit al portiței, fiecare foșnet 
din grădină j și așteaptă...

La cîteva case am văzut tă
blițe din aramă în formă de ini
mă cu vîrful în sus. Aceasta 
înseamnă că „fata din această 
casă este de măritat". De la a- 
ceastă dată ea nu mai locuiește 
cu surorile. I se rezervă o ca
meră „nupțială" a cărei ușă dă 
în grădină... Tînărul, care pînă 
atunci privise fata numai pe dru
mul ce duce spre biserică dar 
nu îi vorbise niciodată, și care 
în ajun s-a hotărît să pună mi
na pe poșeta brodată înseamnă 
că a devenit oficial și în același 
timp tainic logodnicul, iubitul 
ei. Pe o ferestruică mică fata 
pune de cu seară un ghiveci 
cu flori in semn de urare de 
„bun venit". în sfîrșit, la ora 
zece seara — întotdeauna la 
această oră — se aude scîrțîitul 
ușii ce dă în grădină.. Dacă în- 
tîmplător latră cîinii, părinții- 
se prefac că nu aud nimic. Ei 
nu ies afară să vadă despre 
ce este vorba. Toți știu totul.

Și înainte de ivirea zorilor 
logodnicul pleacă tot atit de 
neobservat și neauzit cum a ve
nit.

„Vriersavond", astfel se nu
mește această nuntă-logodnă. 
Cununia religioasă are loc mai 
tîrziu, numai după ce logodnica 
se pregătește să devină mamă.

Acest obicei își are rădăci
nile sale de veacuri. Satul a 
căutat în mod instinctiv să se 
asiqure împotriva căsătoriilor 
fără copii pentru a nu se lipsi 
de forțe de muncă. O credință 
care datează de veacuri spune 
că pămîntul va rodi numai dacă 
slăpînul lui va avea copii.

Astfel, obiceiurile stranii șl 
inexplicabile la prima vedere 
capătă un sens practic.

Există însă și lucruri inexpli
cabile. Tot cercetînd la biblio
teca din Amsterdam am găsit, 
de pildă, edictul special al 
Curții regale olandeze din 1657 
care interzice căsătoriile reli
gioase în timpul nopții. De ce 
strămoșii locuitorilor din Stap
horst se cununau totuși noap
tea ? De ce bărbaților li se per
mitea să intre în casă numai o

dată cu lăsarea 
reușit să aflu.

în orice caz, 
obicei există în 
din lume, acolo 
nu a auzit vreodată de Stap- 
horst. în Birmania, la tribul 
Khazi, bărbatul intră în casa 
soacrei (unde locuiește soția sa) 
numai în timpul nopții. în Ben
gal, la tribul Tippera, bărbatul 
se înapoiază, de asemenea, în 
mijlocul familiei o dată cu lă
sarea serii. Un asemenea obicei 
se observă și la unele triburi 
din Asia centrală, din Iranul de 
nord, la tribul Bakamba din 
Africa de est, la indienii iroke- 
zi, la tribul Bororo din Amazo
nia, la diferite grupuri etnice 
mai mici dc pe insulele din Ma
rea Caraibilor, în Noua Guinee 
etc. Plutarh, descriind pe spar
tani, amintește despre bărbați 
„care își petreceau toată ziua 
împreună și se înapoiau la so
ții cu mare atenție de teama 
de a nu fi observați". La fel se 
întîmplă și astăzi la Staphorst!

Satul este împărțit în cîteva 
așezări care cuprind cile șase 
ferme fiecare. Vecinii se nu
mesc „prieteni săritori". Aju
torul pe care sînt obligați să 
și-l acorde în clipele grele ale 
vieții nu depinde de relațiile 
dintre ei. Trăiesc alături, în
seamnă că sînt obligați să se 
ajute! Refuzul ar însemna ex
cluderea automată din societa
te.

Timpul trece. Desigur că mal 
devreme sau mai lîrziu, îmi 
spun eu, tabu-urile din Stap
horst trebuie să dispară de la 
sine. Am spus aceasta unui tî- 
năr care abia se înapoiase din 
armată în locurile natale.
- — Vedeți, mi-a spus Hannik, 

astăzi există mașini, televizoa
re, ziare. Să nu credeți însă că 
datorită lor Staphorstul va în
ceta să mai fie Staphorst. Obi
ceiurile noastre ne ajută 
trăim, să ne afirmăm. Eu, 
pildă, nu mă simt mai prost că 
trăiesc altfel decît la oraș. Aici 
sint înțeles. Și acesta este lu
crul cel mai important. Oare nu 
este așa ?

Mi-am amintit de Saint-Exu- 
perty : „...Obiceiul este acel ce
va ce dă gust vieții, este un 
joc care ne permite să ne afir
măm". Oare nu despre aceasta 
mi-a vorbit Hannik ?

un asemenea 
multe locuri 
unde nimeni

V ■! V»sa aiba loc lupte

să 
de

O. C. L. ALIMENTARA
PETROȘANI 
anunță

orarul de funcționare a magazinelor în peri
oada 28 aprilie — 4 mai 1969.

LUNI, 28 APRILIE : Măcelăriile vor func
ționa dimineață de la 6 la 12. După-amiază de 
la 17—19.

MARȚI, 29 ȘI MIERCURI, 30 APRILIE : 
Toate unitățile cu orar de un singur schimb 
vor avea orarul prelungit cu două ore dimi
neață și o oră după-amiază.

JOI, 1 MAI : Vor fi deschise magazinele 
care desfac produse de panificație și lactate 
(orar duminical).

VINERI, 2 MAI : Vor funcționa cu pro
gram de duminică toate unitățile care desfac 
produse de panificație, lactate și carne, cit și 
magazinele de autoservire din orașele : Petrila, 
Vulcan și Petroșani, iar magazinele pe două 
schimburi vor funcționa cu program duminical 
— 77 Lupeni și 79 Uricani.

SÎMBĂTĂ, 3 MAI : Toate magazinele vor 
funcționa cu orar normal.

DUMINICĂ, 4 MAI : Magazinele vor func
ționa cu orar de duminică.

LAGOS 24 (Agerpres). — Au
toritățile federale nigeriene au 
recunoscut joi că în jurul ora
șului Umuahia continuă să 
aibă loc lupte între forțele gu
vernului de la Lagos și unită
țile biafreze. Comandamentul 
nigerian se așteaptă acum ca 
unitățile biafreze din regiunea 
Umuahiei să se predea.

Unul din liderii biafrezi, 
Louis M’Banefo, a declarat la 
24 aprilie că lupta va continua, 
deoarece „puterea biafrezilor se 
află în sate și nu în orașe". Pc

de altă parte, în capitalele a- 
fricane se consideră că ocupa
rea Umuahiei de către trupele 
federale ar însemna o lovitură 
grea pentru partea biafreză, 
dar această situație nu va în
semna sfîrșitul luptelor în Ni
geria. Agenția U.P.I. transmite 
că liderul biafrez Ojukwu a 
părăsit săptămîna trecută U- 
muahia, plecînd într-o regiune 
situată la aproximativ 60 de 
kilometri de fostul centru po
litic administrativ al Biafrei.

BONN 24 (Agerpres). — Gu
vernul R. F. a Germaniei a 
hotărît miercuri, după dezba
teri îndelungate, să nu ceară 
Curții constituționale de la 
Karlsruhe interzicerea Partidu
lui Național Democrat de ex
tremă dreaptă. In sprijinul in
terzicerii acestui partid de fac
tură neonazistă s-au pronunțat 
pînă acum numeroase cercuri 
ale opiniei publice și oficialități 
vest-germane. La ședința de 
miercuri a cabinetului, ministrul 
afacerilor interne, Ernst Benda, 
a prezentat, potrivit propriei 
sale aprecieri, „materiale gra
ve" în sprijinul cererii de in
terzicere a P.N.D. Cabinetul 
vest-german, apreciind însă că 
o hotărîre a Curții constituțio
nale nu ar putea fi dată îna
inte de alegerile parlamentare, 
care vor avea loc la 20 sep
tembrie a. c., a stabilit că este 
de preferat ca P.N.D. să fie în- 
frînt pe calea voturilor.

ORIENTUL APROPIAT
„Un pi'ogres modest“ 

pe calea soluționării conflictului
24 (Ager- 

In cursul înlîlnirilor 
ai 
la

PE SCURT • PE SCURT
WASHINGTON. — Președintele subcomisiei senato

riale pentru problemele financiare internaționale, Edmund 
Muskie, s-a pronunțat în favoarea eliminării restricțiilor 
impuse de S.U.A. în comerțul Est-Vest. Extinderea comer
țului cu țările socialiste din Europa, a declarat el, va 
ușura soluționarea problemelor balanței de plăți a Statelor 
Unite.

In subcomisie au loc în prezent audieri asupra legii re
feritoare la controlul exporturilor, care expiră la 30 iunie. 
In cursul audierilor, Muskie a prezentat un proiect de lege 
care prevede eliminarea restricțiilor asupra comerțului, cu 
excepția articolelor cu destinație militară.

Liberalizarea politicii comerciale a Statelor Unite față 
de țările socialiste europene a fost cerută și de Theodore 
Sorensen, fost consilier al Casei Albe. El a declarat în Co
misia bancara și valutară a Senatului că restricțiile comer
ciale existente privează economia Statelor Unite de sute de 
milioane și poate chiar miliarde dolari pe an.

Sirhan mai are posibilități de a se sustrage 
pedepsei

După pronunțarea verdictului 
în procesul intentat lui Sirhan 
Bishara Sirhan, asasinul sena
torului Robert Kennedy, • agen
țiile de presă apreciază că a- 
cesta mai are posibilități de a 
se sustrage pedepsei capitale. 
Conform jurisdicției californie- 
ne, în cazul pronunțării unei 
sentințe de condamnare la 
moarte, procedura de apel este 
automată. Cu această ocazie ju
decătorul are dreptul să comu
te pedeapsa capitală în închi
soare pc viață. Judecătorul 
Herbert Walker a stabilit data 
de 14 mai ca limită cînd și a- 
părarea poate face eventual apel 
pentru a cere comutarea pe
depsei.

Comontîncl desfășurarea dez
baterilor de miercuri, agenția 
Franco Presse arată că în timp 
ce se citea verdictul juriului. 
Sirhan, pe fața căruia nu se 
putea citi nici cea mai mică ur
mă de emoție, rumega neîntre
rupt gumă de mestecat.

■■
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capitale
© TOKIO. — Muncitorii fe

roviari de la opt mari companii 
japoneze au declarat joi grevă 
ca urmare a eșuării tratative
lor dintre -sindicate și conduce
rea firmelor privind mărirea sa
lariilor. Sînt afectați de grevă 
aproximativ 17 milioane de pa
sageri.

Guvernul chilian a ordo
nat docherilor greviști 

să reia lucrul
Guvernul chilian a interve

nit în conflictul de muncă din 
porturile San Antonio și Ari
ca, ordonînd docherilor greviști 
să reia ‘lucrul. Greva docheri
lor a fost declanșată cu o săp- 
tămînă în urmă în sprijinul re
vendicărilor dc majorare a sa
lariilor.

Concomitent continuă greva 
color 2 000 de muncitori din 
industria cimentului. începută

Demisia premierului Sudanului
Premierul sudanez Moham

med Ahmed Mahgoub și-a pre
zentat demisia președintelui 
Azhari ca urmare a crizei de
clanșate de partidul unionist, 
care dorește să formeze singur 
un guvern în locul actualului 
cabinet de coaliție din care fa
ce parte alături ‘de partidul

Umma. Potrivit agenției suda
neze de informații, șeful statu
lui și liderul partidului Umma 
au cerut premierului Mahgoub 
să continue să-și asume respon
sabilitățile pînă la adoptarea 
unei decizii definitive în legă
tură cu viitorul guvernului de 
coaliție.

la 13 aprilie. Muncitorii cer 
sporirea salariilor în raport cu 
creșterea costului vieții.

Rezoluție care cere ieși
rea Indiei din Common

wealth
Conducerea partidului Jan 

Sangh, al patrulea ca mărime 
din India, a adoptat o rezoluție 
în caro se cere retragerea țării 
din Commonwealth. India tre
buie să se retragă din Com
monwealth. astăzi un anacro
nism, și să învețe să stea pe 
propriile sale picioare, se arată 
in rezoluție.

• NEW YORK. — Reprezen
tantul R. P. Ungare la O.N.U. 
a remis, joi. secretarului gene
ral al O.N.U.. U Thant, textul 
Apelului țărilor participante la 
Tratatul de la Varșovia către 
toate statele europene, adoptat 
la 17 martie 1969 la Budapesta, 
și a cerut ca acesta să fie difu
zat ca document oficial al A- 
dunării Generale a O.N.U.

• OTTAWA. — Deschizând 
dezbaterile parlamentare asu
pra deciziei Canadei de a-și 
reduce forțele militare aflate 
la dispoziția N.A.T.O. în Eu
ropa, primul ministru, Pierre 
Elliot Trudeau, a respins ce
rerea opoziției conservatoare 
de a se reveni asupra acestei 
hotărîri. El a declarat că re
ducerea angajamentelor mili
tare ale Canadei față de 
N.A.T.O. va permite țării să-și 
intensifice eforturile in vede
rea promovării unei politici

externe în conformitate cu in
teresele sale naționale. In a- 
celași timp — a arătat ol — 
liotărirea canadiană contribuie 
la crearea premiselor pentru 
destinderea internațională, pre
întâmpinarea unui război ter
monuclear, întărirea legalită
ții în relațiile internaționale, 
rezolvarea diferendelor pe 
cale pașnică, limitarea și a- 
poi reducerea cursei înarmă
rilor și intensificarea efortu
rilor țărilor industriale de a 
participa la dezvoltarea sta
telor în curs de dezvoltare.
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WASHINGTON 
preș), 
reprezentanților permanenți 
celor patru mari puteri 
O.N.U. în problema Orientului
Apropiat, care au început la 3 
aprilie, a fost realizat „un pro
gres modest", a declarat Joseph 
Sisco, secretar de stat adjunct 
pentru problemele Orientului A- 
proplat și Asiei de sud. Rămîne 
încă de parcurs, a spus Sisco, 
„o lungă bucată de drum" pînă 
la soluționarea conflictului din 
Orientul Apropiat. El a mențio
nat că „este imposibil să se 
găsească de la o zi la alta un 
teren comun între principalii 
protagoniști ai întilnirii", recu- 
noscînd totodată că reprezen
tanții celor patru mari puteri 
și-au asumat o sarcină delicată 
șl dificilă. Obiectul acestor în- 
tîlniri, a subliniat Sisco, 'este de 
a ajuta pe Gunar Jariiig, repre
zentantul special al secretarului 
general al O.N.Lî. în Orientul 
Apropiat, in misiunea ce i-a 
fost încredințată și nicidecum 
de a constitui un mecanism sus
ceptibil să impună pacea.

Joseph Sisco a declarat că re
prezentanții la O.N.U. ai celor 
patru mari puteri acționează în 
direcția apropierii punctelor de 
vedere și a studierii formulelor 
de compromis, menționînd, in 
același timp, că nici o formulă 
nu va fi aplicată fără asenti
mentul și cooperarea părților în 
cauză. Necesitatea unei păci 
permanente în această regiune 
este imperativă, a spus el, și ea- •-

Incidentele din
Irlanda de nord

BELFAST 24 (Agerpres). — 
Comitetul Executiv al „Mișcării 
pentru drepturile civile" din Ir
landa de nord a hotărît să re
nunțe la toate manifestațiile pu
blice prevăzute pentru sfîrșitul 
acestei săptămîni.

Hotărîrea Comitetului 
tiv al 
rile civile" a intervenit 
moment cînd grupurile extre
miste protestante își continuă 
campania, căutînd să învenine
ze și mai mult actuala situație 
din Irlanda de nord.

execu-
,Mișcării pentru dreptu- 
’ " ‘ " într-im

nu poate fi realizată decît gra
ție unui compromis.

în calitatea pc care o ocupă 
la Departamentul de Slat, Jo
seph Sisco s-a înlîlnit în mai 
multe rînduri cu reprezentanții 
permanenți la O.N.U. ai Marii 
Britanii, Franței. U.R.S.S. și 
S.U.A.

BEIRUT 24 (Agerpres). — în 
cursul conflictului armat dc 
miercuri seara dintre forțele de 
ordine libaneze șl refugiat! pa- 
lestineni, care au încercat să 
manifesteze in mai inulte loca
lități libaneze, au fost ucise 10 
persoane, iar un număr de alto 
67 au fost rănite. Violente cioc
niri au avut loc in orașele Bar- 
Elias (provincia Bekaa), în ca
pitala tării, Beirut și la Saida, 
De asemenea, peste 28 de mem
bri ai forțelor de ordine au fost 
răniți, iar zeci 
arestați.

Consiliul de 
a examinat, în 
dlnțe prezidată de șeful stalului, 
Charles Helou, grava situație 
creată în țară in urma tulbu
rărilor care au avut loc. La 
încheierea ședinței, primul mi
nistru, Rachid Karamc, a atras 
atenția tuturor cetățenilor țării 
asupra consecințelor agravării 
situației în actualele împreju
rări. El a arătat, de asemenea, 
că Libanul va continua să de
pună eforturi pentru apărarea 
tării, acționînd, în același timp, 
pentru dezvoltarea colaborării 
cu toate statele arabe și spriji
nirea drepturilor poporului pa
lestinian.

Intr-un comunicat al coman
damentului militar libanez di
fuzat miercuri seara, se arată 
că pentru prevenirea unor noi 
tulburări s-au instituit măsuri 
de restricție a circulației in mai 
multe orașe, printre care Beirut, 
Tripoli, Saida și Baal-Beck.

dc manifestant

Miniștri libanez 
cadrul unei șc-

Din nou febră pe piafa.
monetară occidentală

LONDRA 24 (Agerpres). — 
Febra monetară declanșată de 
apropierea referendumului din 
Franța riscă, dacă șc va pre
lungi, să complice serios pro
blemele economice ale Marii Bri
tanii, scrie comentatorul agen
ției France Presse. Din nom li
ra sterlină este in fapt cea 
care suportă principala pierde
re. Posesorii de lire se grăbesc 
să scape de ele pentru a cum
păra mărci, pentru a profita, 
fie de reevaluarea valutei vest- 
germane, considerată în gene
ral ca inevitabilă, fie de deva
lorizarea lirei sterline, care, po
trivit cercurilor financiare, va 
atrage după sine, aproape în 
mod .automat, pc cea a francu-

lul. Începînd de marți dimi
neața, zeci de milioane de lire 
sterline au început să evadeze 
din nou din Marea Britanic, cu 
alît mai mult cu cit climatul 
era deja umbrit dc evenimen
tele din Irlanda de nord, de 
noul și deccpționantul buget bri
tanic, de rezultatele nefavora
bile ale comerțului exterior. 
Banca Angliei este deci nevoită 
să recurgă la slabele sale re
zerve pentru a sprijini cursul 
lirei și este probabil că va tl 
nevoită să ceară din nou aju
torul băncilor 
Ac.eastă nouă 
poate decît să 
ma achitării 
britanice, scrie

centrale străine, 
hemoragie nu 

agraveze proble- 
uriașelor datorit 
comentatorul.

0 DECLARAȚIE DE RAZDOI 
ÎMPOTRIVA MAFIEI AMERICANE
WASHINGTON 24 (Ager

pres). — Președintele Sta
telor Unite, Richard Nixon, 
a adresat'miercuri un mesaj 
Congresului american In care 
preconizează o serie de mă
suri in lupta Împotriva cri
minalității In S.U.A. Șelul 
Administrației americane a 
cerut ca pentru anul finan
ciar 1970 cheltuielile buge
tare destinate luptei Împo
triva „crimei organiz.ateu să 
fie sporite cu 25 de milioa
ne de dolari. El a solicitat, 
dc asemenea, un credit ex
ceptional de 300 milioane 
dolari pentru diverse orga-

nfsme guvernamentale Însăr
cinate cu menținerea ordinii 
In state și municipalități. Ri
chard Nixon s-a pronunțat 
pentru adoptarea unor legi 
privind urgentarea și efica- 
citatea procedurii judiciare.

Actualul mesaj al preșe
dintelui este considerat de 
observatorii politici din S.U.A. 
o declarație de război Împo
triva maiiei americane. Se 
apreciază că alte trei sau 
patru mesaje vor ii prezen
tate Congresului in cadrul 
programului actualei Admi
nistrații de luptă împotriva 
criminalității.

VIAȚA APARE ÎNAINTEA
FORMARII PLANETELOR?

Civilizațiile extraterestre, su- 
percivilizaliile, ființele inteligen
te siderale și în general exis
tența vieții în univers înce
tează să mai constituie obiec
tul exclusiv al literaturii știin- 
liflco-fantastice. Astronomia În
cepe să abordeze cu seriozitate 
această temă. Cercetările înde
lungate și perseverente oferă In 
prezent primele date, care ar 
putea să confirme astfel de ipo
teze.

Evoluția chimică a materiei 
anorganice către materia orga
nică — prima etapă care pre
cede apariția vieții — pare să 
se desfășoare și în vastele aglo
merări interstelare de praf și 
nori de gaze, din care se for
mează noi stele și sisteme pla
netare, susțin unii oameni 
știință americani. Date din 
în ce mai multe sugerează 
procese similare celor care 
dus la apariția vieții pe Pămînt 
se desfășoară în multe alte re
giuni ale spațiului cosmic și în
tăresc ipotezele că viata trebuie 
să existe peste tot în Univers. 
Dacă awm în vedere „virsta" 
Universului, este imposibil, pre
supun savanțil, să nu existe rai-

liarde dc alte „lumi", multe din
tre ele cu o civilizație mult mal 
avansată decît a noastră.

Astfel dc ipoteze au la bază 
faptul, în general acceptat, că

de 
ce 
că 
au

moleculele organice complete 
care constituie baza vieții s-au 
format pc planeta noastră din 
gazele existente in atmosfera 
primară a Păinîntului, acum a- 
proximativ 4,5 miliarde de ani. 
Aceste gaze sini metanul, amo
niacul, hidrogenul și vaporii de 
apă. In laboratoare au putut fi 
obținuți recent aminoacizi, re
zultați din reacțiile chimice de 
combinare a acestor gaze care 
constituie elementele fundamen-

lale ale unui țesut viu. Astăzi 
se încearcă să se înțeleagă mo
dul cum astfel de reacții au 
putut avea loc pe Pămînt 
cum s-ar putea desfășura 
prezent în spațiul cosmic. Cu 
ajutorul tehnicii moderne puse 
la dispoziția astronomiei, oame
nii de știință au stabilit, nu de 
mult, existența în spațiul inter
stelar a unor molecule de ma
terii organice. De peste 10 ani 
șe știe că mase imense de hi
drogen și de praf cosmic, cu o 
compoziție neidentificată, sînt 
concentrate in unele regiuni ale 
Universului, cum ar fi constela
ția Orion. Dar pînă acum cîteva 
luni se constatase cu certitudi
ne numai existența unei mole
cule preorganicc în astfel de nori 
interstelari, constituită dintr-un 
atom de hidrogen unit cu un a- 
toin de oxigen. în decembrie, 
astronomii de la Universitatea 
din California au anunțat că au 
delectat amoniac in spațiul inter
stelar, apoi, la începutul lunii 
martie, au semnalat și prezența 
vaporilor dc apă in aceste zo
ne. Pentru ca toate o’emenlelo 
de bază necesare formării ma
teriei organice să fio comple-

șl 
în

le, rămîne să fie descoperită 
numai prezența metanului. Se 
pare că nu sîntem departe do 
această descoperire. Zilele a- 
cestea, astrofizicienii de la Ob
servatorul Grcenbank din S.U.A. 
au constatat că formaldehida, 
folosită în medicină ca dezin
fectant și element conservant, 
se găsește din abundență în 
norii interstelari, alături de ce
lelalte elemente descoperite an
terior. Formaldehida nu este 
gaz metan, dar are proprietăți 
chimice foarte apropiate de alo 
acestuia și este totodată cea 
mai mare moleculă descoperită 
în spațiul cosmic. Se știe că for
maldehida și metanul sint două 
elemente care apar de regulă 
împreună. Unde există una, tre
buie să existe și cealaltă. Iată 
de ce cercetările continuă, sa- 
vantii fiind încredințați că vo» 
putea în curînd să confirm© 
prezența metanului in spațiul 
interplanetar.

Această descoperire ar putea 
dovedi că procesele chimico 
care duc la formarea materiei 
organice au loc în întreg Uni
versul, inclusiv în norii inter
stelari- din care se formează 
stelele și sistemele planetare. 
Evoluția chimică a materiei a* 
norganice spre materie organi
că. precursoarea evoluției bio
logice pare să înceapă astfel 
în spațiul cosmic mult mal îna
inte chiar decît formarea stele-4 
lor și planetelor pe care viața 
va lua ființă. ,

I*. D.
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