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BILANȚ ÎNSUFLEȚITOR 
în acțiunile gospodărești

Bilanțul însuflețitoarei între
ceri închinate semicentenarului 
partidului s-a încheiat și în do
meniul acțiunilor u >spodărești 
și de înfrumusețare a localită
ților. ca de altfel în toate do
meniile de activitate, cu reali
zări deosebit de frumoase. Re
zultatele obținute în această 
primă etapă sînt semnificative 
atît prin amploarea lucrărilor 
executate cît, mai ales, prin va
loarea și importanța lor.

Legate nemijlocit de viața lo- 
calităților, comitetele executive 
ale consiliilor populare orășe
nești și comunale, sub condu
cerea organelor de partid, au 
pus in dezbaterea deputaților. 
a organizațiilor de masă și ob
ștești a conducătorilor de în
treprinderi și instituții încă de 
la începutul anului planurile 
de acțiune cu obiectivele pre
văzute a se executa și aportul 
concret ce revine fiecăruia pen
tru realizarea lor. Prin aceasta 
consiliile populare au dat un 
prim răspuns - chemării la în
trecere în numele tuturor cetă
țenilor din municipiu, care, 
luînd cunoștință de obiectivele 
stabilite și angajamentele luate, 
le-au aprobat în unanimitate.

Merită să fie scos în evi
dență faptul că, în acest an. 
pe 'încă lucrările obișnuite de 
curățenie generală, amenajare 
și extindere a zonelor verzi, 
plantații de arbori și flori, re
parații de străzi și trotuare a 
fost prevăzută cu mai multă 
îndrăzneală executarea unor o- 
biective mari, mult așteptate 
și dorite de toți cetățenii mu
nicipiului. Aceste măsuri au 
făcut ca de-a lungul Văii Jiu
lui. de la Bănița la Urieani, 
pretutindeni, să întâlnim nume
roase șantiere ale înfrumuseță
rii și aceeași dorință unanimă 
de a da viață angajamentelor 
asumate, de a întîmpina în 
haine de sărbătoare mărețul 
eveniment al aniversării parti
dului.

Ing. TRAIAN BLAJ 
prim-vicepreședintc 

al Consiliului popular municipal

Cifrele raportate în cinstea 
zilelor de 1 și 8 mai sînt edi
ficatoare în acest sens. Astfel, 
planul și angajamentele luate în 
prima etapă, do a realiza lu
crări gospodărești și de înfru
musețare pe total municipiu în 
valoare de 11125 mii lei a fost 
realizat și depășit de către toa
te consiliile populare.

Animați de dorința ca între
cere;! patriotică din această 
primă etapă să se desfășoare 
pe trepte superioare în semn 
de prețuire adus partidului, 
comitetele executive au înțeles 
că trebuie să abordeze unele o- 
bîective mai deosebite, să gos
podărească cu grijă fondurile 
puse la dispoziție, să împleteas
că în mod creator experiența și 
inițiativa maselor cu cerințele 
majore ale fiecărui’oraș.

Trecînd în revistă cîteva din 
aceste preocupări putem apre
cia inițiativa gospodarilor de 
la Lupeni. care printr-o muncă 
susținută, au reușit să transfor
me terenul viran de la fosta 
mina Lupeni-sud într-un fru
mos loc de agrement cu carac
ter permanent care oferă ce
tățenilor toate condițiile de 
a-și petrece zilnic timpul liber 
într-un mod plăcut și recrea
tiv. Pe aceeași linie se înscriu 
preocupările gospodarilor din 
Vulcan care au reușit să mo
bilizeze. alături de cetățeni. în
treprinderile și instituțiile din 
raza orașului la demolarea - u- 
nor barăci și clădiri insalubre, 
la transformarea terenului din 
fața sediului organelor locale 
într-un adevărat centru civic cu 
zone verzi și loc de parcare, 
plantarea unui mare număr de 
brazi ornamentali de talie ma
re. procurați pe plan loca’. Nici

edilii din Petrila nu s-au lăsat 
mai prejos. Printr-o continuă 
preocupare ci au soluționat mul
te probleme utile pentru popu
lație. ea demolarea unor ba
răci din lemn insalubre și 
transformarea terenului ocupat 
de acestea într-un adevărat 
parc cu alei în mijlocul că
ruia a fost amenajată o fru
moasă fintînă arteziană, pre
cum și construirea unui tro
tuar pentru pietoni asigurîndu- 
se astfel condiții optime de cir
culație între Lonea și Petrila.

In Petroșani, de asemenea, 
în locul multor caâe insalubre 
și terenuri virane au apărut 
părculețe și baze sportive. O 
realizare mai deosebită despre 
care mult timp s-a vorbit cu 
scepticism o constituie amena
jarea în cartierul Aeroport a 
unui ștrand ai cărui pereți 
cresc văzînd cu ochii. Amena
jat într-un loc în care soarele, 
își poate dărui cu prisosință" 
razele binefăcătoare, ștrandul 
va oferi încă din această vară 
miilor de cetățeni din Petro
șani. de toate categoriile, copii 
și adulți, începători sau profe
sioniști. prilejui de a sc re
crea.

Acțiuni asemănătoare au fost 
întreprinse și în celelalte loca
lități, în atenția comitetelor e- 
xecutive aflîndu-se multe o- 
biective asemănătoare ca ștran
duri, patinoare, locuri și lacuri 
dc agrement, baze sportive și 
altele, aflate încă în faza de 
proiect sau dc organizare.

Pentru atragerea unui număr 
mare de cetățeni la sprijinirea 
acțiunilor gospodărești, o ini
țiativă valoroasă o constituie 
înființarea în cadrul C.E.C. a 
unor conturi curente pentru .fie
care oraș și comună în parte, 
prin care, deputății împreună 
cu cetățenii din circumscripțiile 
lor, organizațiile de masă și 
obștești, elevii și fiecare cetă-

(Continuare în pag. a 3-a)
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Foto : I LICIUcu soare «Ie mai.

O nouă publicație de cultură

PLAIURI HUNEDORENE
Una din autenticele tradiții culturale din 

județul nostru a fost preluată recent, primind 
veșminte noi, potrivite momentului social și 
spiritual pe care-1 trăim. Este vorba de pu
blicația învățătorilor din anii ’30 „PLAIURI 
HUNEDORENE" care reapare cu același 
titlu sub egida Inspectoratului școlar al ju
dețului Hunedoara și a Casei corpului didac
tic. Cuvîntul înainte la primul număr —

care este editat în atrăgătoare condiții 
fice, de o elevată ținută intelectuală — 
postește și ideea potrivit căreia volumul 
cearcă să valorifice tot ceea ce este pozitiv, 
nou în activitatea de invățămînt..."

Prof. M. MUNTEANU

(Continuare în pag a 3-a)
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REDACȚIA
ȘI ADMINISTRAȚIA 

ZIARULUI
Petroșani, strada Republicii nr. 90

Telefoane» redactor șei — 10 38;
redactor șef adjunct și secretariat de 
redac(ic — 1662 ; secțiile ziarului, prin 
centrală — 1220 (1221): viața de partid 
— Interior 71 ; social — interior 74 
economică — Interior 32 . cultură—fnvfl 
țămînl — interior 41 ; administrație — 
interior 68 ; prin Centrala cărbunelui — 
269 După ora 16. telefon <Ie serviciu — 
1663.

Convorbiri Intre 
delegația Partidului 

Comunist Român 
$l delegația 

Partidului comunist 
finlandez

Vineri, la sediul C.C. al P.C.It. 
au avut loc convorbiri între 
delegația Partidului Comunist 
Român, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, și delegația Partidului 
Comunist Finlandez, condusă de 

Arvo Aalto, secretar 
general al Partidului Comunist 
Finlandez.

La convorbiri au participat :
— din partea Partidului Co

munist Român tovarășii Paul 
Niculeseu-Mizil, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R., Mihai Gere, membru 
supleant al Comitetului E- 
xecutiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ghizela Vass, șef de 
secție la C.C. al P.C.R., Petre 
Constantin, secretar al Comite
tului Municipal București al 
P.C.R.

— din partea Partidului Co
munist Finlandez: tovarășii 
Ossi Nurminen, secretar al Co
mitetului Central al P.C. Fin
lande/ și Kerttu Vainio. secre
tar al Comitetului districtual 
Helsinki al P.C. Finlande/.

Cu acest prilej s-a efectuat o 
informaie reciprocă asupra ac
tivității celop două partide și 
s-a exprimat hotărîrea comună 
de a dezvolta relațiile dintre 
Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Finlandez, 
dintre Republica Socialistă Ro
mânia și Finlanda. De aseme-» 
nea, s-a făcut un schimb de 
păreri asupra securității euro
pene și a altor aspecte ale si
tuației internaționale actuale, 
ale mișcării comuniste și mun-» 
citorești.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovără^ 
șească.

Primirea de către tovarășul
NICIIIAE CEAUSESCU

>

a delegației Partidului
Socialist Italian

CITIȚI AZI:
A
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Lucrările
Adkmării Mondiale 

a Sănălă(ii

CRIZA A OCOLIT LIRA

Vineri după-amiază, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Co
munist Român, a primit dele
gația Partidului Socialist Italian 
condusă de tovarășul Luciano 
De Pascalis. membru al Direc
țiunii P.S.I., care face o vizită 
de prietenie în -țara noastră. 
Din delegația P.S.I. fac parte 
tovarășii Antonio Landolfi și 
Pietro Lezzi, membri ai Direc
țiunii P.S.I.. Alessandro Fabri, 
șef al Secției Administrative 
a P.S.I.

La primire au participat to
varășii Paul Niculescu-Mizil,

membru al Comitetului Execut 
tiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R.. Emil 
Drăgănescu, membru al Corni-' 
tetului Executiv al C.C. al 
P.C.R. loan Cîrcei. membru al 
C.C. ăl P.C.R.. Ștefan Andrei, 
prim-adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R.

In cursul convorbirilor s-a 
realizat un schimb de informa
ții asupra activității interne și 
externe desfășurate de Partidul 
Comunist Român și Partidul 
Socialist Italian.

Intîlnirea s-a desfășurat în
tr-o ambianță de prietenie și 
cordialitate.

Iu concurs „Balul primăverii"

In data de 16 mai are loc concursul județean de na- ™ 
vomodelc, la care vor participa și membrii cercului de na- I 
vomodelism de la Casa pionierilor din Petroșani. Pionierii I 
petroșăneni se vor prezenta cu velierc, teleghidate, ambar- I 
rațiuni cu motor, construite de ci în cadrul cercului. H

Un nou cămin

!
 Zilele trecute, în noul cartier Coroești a fost predat 

un nou cămin pentru salariații nefamiliști ai minei Vul-

I
can. E vorba de blocul G 10 cu 119 garsoniere care a fost 
dotat și mobilat de exploatarea minieră. Căminul oferă 
condiții optime de cazare, fiecare garsonieră fiind ocupată 
dc un singur locatar.

Lecții de pregătire
Incepind din această săptămină, la Școala de muzică 

și arte plastice se organizează lecții de pregătire pentru 
preșcolari in vederea admiterii in anul de invățămint 
1971—1972. Lecțiile se țin la sediul școlii in fiecare luni, 
intre orele 16 și 17.

Pentru locuitorii din Lo
nea, clubul sindicatelor din 
localitate organizează "astăzi 
un „bal al primăverii" ce se

anunță presărat cu surprize. 
Are loc la restaurantul „Căr
bunele" începînd de la ora 
20.

„Focul lui Prometeu48
Mîine după-amiază, în sala Teatrului de stat, va avea 

loc vizionarea și selecționarea spectacolelor de montaje 
muzical-literare prezentate de pionierii și elevii școlilor 
din Petroșani și Petrila. Această manifestare artistică a 
elevilor se încadrează în concursul județean „Focul lui 
Prometeu" — denumire ce simbolizează permanența recu
noștinței lor față de partid.

Azi și mîine, în săli și pe stadioane
FOTBAL
Divizionara C, Minerul Lu

peni joacă din nou acasă. 
Ea întîlnește mîine. la ora 11 
pc M.E.V.A, Turnu Severin.

Intîlnirea seniorilor va fi 
urmată, la ora 13, de cea a 
echipelor de juniori Minerul 
și M.E.V.A.

In campionatul județean, 
clapa a XI-a a returului pro

gramează în Valea Jiului ur
mătoarele partide : Energia 
Paroșeni — Dacia Orăștie (te
ren Vulcan, ora 11) și Prepa
ratorul Lupeni — Minerul 
Vulcan (teren Urieani, ora 
11).

Știința Petroșani întâlnește 
la ora 13, pe stadionul Jiul, 
pe Jiul Petroșani, într-un 
meci contînd pentru campi

onatul republican de juniori.
Azi, lfi ora 16,30, se consu

mă trei partide în campiona
tul municipal: I.G.L. — Li
ceul industrial minier (teren 
Petrila) ; Minerul Urieani — 
Preparația Coroești ; C. F. R. 
— Utilajul.

Și un meci amical de di
vizia A : Jiul — C.F.R. Ti
mișoara, ora 11.

HANDBAL
întrecerile turneului de ca

lificare pentru divizia B la 
handbal feminin — începute 
ieri după-amiază — continuă 
azi, de la ora 17, și mîine, de 
la ora 9, pe terenul Școlii 
sportive Petroșani.

(Continuare în pag. a 3-a)
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Vanitate |
Cind l-am cunoscut mi-a spus despre sine că e inginer... 

Avea in glas ceva agresiv de convingător, cred că ar fi 
dorit să mă vadă zguduit, copleșit de titlul său. Dar, cum 
nu sint prea impresionabil la astfel de titulaturi pe care 
unii și le adaugă ca o veritabilă pavăză înaintea numelui, 
l-am îmboldit să-și desfășoare arsenalul de argumente pen
tru a justifica cit dc cit logic respingerea peremptorie a 
unei afirmații ce o făcusem. A fost jalni--. Superficial și 
prolix. Ulterior am aflat că nu e inginer, ci cu totul alt
ceva.

Cazul e tipic și poate ți detectat, chiar bogat exem
plificat, în întinderea și profunzimea lui socială. Mă aflam 
in fața vanitosului, a acelui ins care vrea să pară ceea ce 
nu e, sensibil doar la nivel epidermic. Se dă drept ingi
ner, profesor, doctor sau mai știu eu ce, tiu e și nici nu 
corespunde intelectual și profesional (cum mai sint fericite 
excepții) titlului pe care și-l dorește scris cu majuscule, 
respectat cu adinei temenele. Cea mai potrivită armă îm
potriva acestor agresori (sînt realmente agresivi) e ironia. 
Vanitatea lor începe să sci’ncească dureros la săgețile ei.

Unii sint înclinați să creadă că vanitoșii (de tipul in- 
timplătorului meu cunoscut) nu sint periculoși, ba chiar ii 
găsesc amuzanți. Dacă acești oameni dornici să facă im
presie excelentă s-ar limita doar la citit, la impresie, mai 
trcacă-meargă. Insă ci, imbrăcind o haină nepotrivită, prea 
largă, profită copios de pe urma credulilor și celor slabi 
de înger care-și investesc încrederea in ei, luindu-i chiar 
drept ideal. Așadar, idealul ia — intr-o esență care uneori 
nu-i pătrunsă — forma unui balon umflat pină la limita 
suportabilității.

Apoi, mai sint cei tineri care e bine să fie crescuți in 
spiritul valorii reale și al modestiei. Vanitosul este indi
vidul rușinat de profesiunea și de munca lui. Incapabil 
structural să se fi pregătit pentru ocupația pretinsă de el, 
dă un rău exemplu nu o dată contagios.

De cite ori il intilnesc pe omul meu, il întreb diverse 
chestiuni care privesc ingineria revendicată de el, cu a- 
plomb. Aleg aspectele de importanță vitală. Mă ainu: co
pios : eu am început să le cunosc și mă orientez binișor, 
el, încă nu. Și-i spun mereu .tovarășe inginer". Și, totuși, 
văd că a început să dea din colț in colț.

T. SPĂTARI
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t opoziția

a membrilor
filialei locale

a U. 1 /’.
5 In sfirșit, după o lungă așteptare. artiștii plastici petro- 
g. fumuri. membri ai filialei locale a U.A.P., au deschis zilele 
B trecute o amplă expoziție de grup, in holul Casei de cultură. 
g dedicată gloriosului semicentenar al Partidului Comunist Ro- 
B mân. Înghesuite la început intr-un spațiu neprimitor, alături 
B de exponatele cercului de filatelie, lucrările plasticienilov 
G noștri au căpătat demnitatea și valoarea cuvenită numai 
a după ce panourile „rivale" au fost demontate. In ce ne pri-
■ vește (și credem că la fel gîndesc și cei care au expus
■ acum) am fi preferat ca această expoziție să fi fost plasată
■ in sala mică, mai luminoasă, mai primitoare, dar din păca- 
® te, mai... inaccesibilă. Oricum, gheața s-a spart și de aici 
E înainte credem că plasticienii profesioniști din Petroșani vor 
Jj uca mai des de .serviciile “holului Casei de cultură, spre

bucuria iubitorilor artei autentice.
*B Dar să aruncăm mai bine o succintă privire asupra lu- 
B crărilor expuse, care ne facilitează posibilitatea înregistrării 
B pașilor parcurși de autorii lor în ultimii ani pe drumul cla-
■ rificării. al diversificării limbajului și mijloacelor de ex-
■ presie, de conținut. Lucrările in tuș colorat ale ELENEI
■ RIANU. unicele de acest fel din expoziție, surprind prin
■ compoziția lor expresiu-abstractă, amintind celulele mărite 
B la microscop,- formele coloidale. Artista scrutează materia
■ dincolo de coaja ei accesibilă tuturor, reconstituind ritmul 
E acesteia printr-o frenetică și optimistă explozie de culori. 
D E atîta vigoare, atita sensibilitate cromatică și valoare mu- 
• zicală, aș zice. în aceste compoziții incit nu ne rămîne decit 
® sa le admirăm iară rezerve. Mai sobre in culoare și organi

zare compozițională ne-au apărut cele două tablouri în ulei 
ale aceleiași artiste, lucrate intr-o manieră geometrică para
lela cubismului.

Tinărul ION C1RJO1 prezintă cîteva lucrări interesante 
B dar inegale ca valoare și profunz ifia „Din cenu-
B
C - -

La Lupeni, se 
trag primele cadre 
la un nou film.

CA O ANTICIPAȚIE...
Zilele trecute, la clubul sin

dicatelor din Lupeni a fost des
chisă o expoziție cuprinzând lu
crări ale membrilor cercului de 
pictură. Pe lîngă artiști plas
tici amatori „cu vechi state de 
serviciu* expun numeroși mem
bri tineri ai cercului, între care 
mai mulți copii. Un colț din 
expoziție cuprinde lucrări mai 
vechi, anticipîndu-se astfel re
trospectiva pe care plasticienii 
amatori din Lupeni doresc s-o 
deschidă spre sfîrșitul anului, 
cînd vor sărbători 15 uni de e- 
xislență a cercului lor. Majori
tatea lucrărilor au ca tematică 
• calitățile de astăzi ale Văii 
Jiului, viața optimistă și plină 
de conținut pe care o trăim.

In linogravura ..Fructe-*, Da- 
finel Duinea reia tema mater

nității, intr-o manieră plină de 
lirism și originalitate. Mai pu
țin izbutit, desenul „Umăr lin
gă umăr" încearcă 'ă surprindă 
simbol'»- cele trei fețe ale tim
pului în moment ce, cu sensibi
litate și economie de mijloace, 
același creator reconstituie dru
mul cotidian al minerului în 
linogravura .Spre inima păinin- 
tului". După cum am putut 
constata și cu alt prilej Dafinel 
Duinea, deopotrivă remarcabil 
in linogravură cit și in sculp
tură, stăpînește o variată pale
tă compozițională, un desen vi
guros. o viziune proprie de ne
tăgăduită expresivitate.

Dintre celelalte lucrări am 
reținut linogravura Măriei Pop, 
„Mină în nună", înfățișînd un 
joc popular plin de ritm, a-

cuarela .Vază cu flori11 sem
nată de Lazăr Hegcduș în care 
formele își pierd consistența și 
devin fluide, calde, uleiul „Îm
brățișare* al Minervci Pîs, vi
brant poem cromatic dedica» 
iubirii.

In ceea ce-i privește, loan 
Murcșan, Tiberiu Smith, Ion Ba
laș. Eugen Kocsik ș. a. sin1 la 
începutul căutărilor lor, bîjbiind 
încă în plasa unor formule nu 
îndeajuns asimilate și necunos- 
cînd cu adevărat virtuțile com
poziției și culorii.

Printre creațiile maturilor, lu
crările copiilor Ion și Vasile 
Caila. Sorin Anghcluș și Luca 
Vasile se detașează prin pros
pețime. printr-o varietate cro
matică. întrutotu) remarcabilă.

CRONICA PLASTICA
noastră vor răsări alții" are un anumit hieratism care-ișa

imprimă o alură de mister, de interiorizare. Trupurile goa
le, adunate in buchet, tonurile dramatice rețin fără îndoială 
atenția. O atmosferă de meditație, de introspecție flutură și 

B pe fața siluetei din „Portret de intelectual", a cărei poziție 
p face aluzie la cunoscutul „II Pensioroso". O compoziție intr-o
■ manieră voit copilărească, în culori tranșante, însumate ro- 
B tundurilor tangente ori circumscrise, dar fără vibrație, a-
■ costa este tabloul intitulat -Primăvara" al aceluiași pictor. 
B AUREI. FLOREA apelează la tonalități dramatice, la
■ simboluri consacrate (lanțuri, manifeste, trupuri secerate 
® de gloanțe) pentru a re-crea o atmosferă tensionată (.Ilega-
■ listul’) și la robustețea liniei descinse din maniera cubistă 
— spre a cristaliza o stare de beatitudine („Bucurie") în timp 
ț ce 1OS1F MATYAȘ își continuă consecvent modalitățile de 
B expresie cu care ne-a obișnuit încă de mai demult. Există 
B la acest ultim artist o intenție aș zice himeric-simbolică, 
B marcată prin augmentarea și rotunjirea formelor carnale, 
B prin evitarea oricărei virtuozități tehnice, prin atmosfera 
B halucinantă obținută cu ajutorul unui cromatism intens, 
B dramatic in care tonurile de negru și roșu predomină. ,.Ba-
■ lada minerului" e o compoziție singulară prin tensiunea de 
® natură aproape mistică pe care o propune ochiului, prin
* autenticitatea copleșitoare pe care o emană.
* Pentru tinărul pictor HOREA POPP, realitatea primește
* înfățișări personale prin intermediul unor mijloace care 
? cochetează cu maniera suprarealistă. Artistul sincopează cu 
E o notabilă alegreță a imaginației simboluri rafinate (măști, 
B pești, arlechin) obținind un anume badinaj vizavi de gro- 
B lese (.Compoziție zoomorfă") dar și o atmosferă dramatică, 
B adine umană (.Arlechin", -Portret"). Anumite rezolvări ne 
B amintesc de Picasso și Modigliani fără să modifice insă im- 
B presia esențială a lucrărilor.
■ Printre celelalte lucrări, compozițiile iu aqua forte ale
■ ECATER1NE1 SYLVESTER aduc un suflu cotidian bine ve- 
® nit, robust, reconfortant. Este curios că la această impresie 
" nu concură culoarea, care este de-a dreptul neutră în acest

gen de lucrări, ci mișcarea sigură a penelului, cscnr.ializa- 
rea simbolurilor, dinamica formelor.

In tablourile sale, VICTOR SYLVESTER apelează la o 
cromatică complementară, cu intensități pregnante, sinco- 
pind mari suprafețe nonfigurative de culoare. Există in ele 

£ o convulsie a materiei, realizată intr-un decupeu expresiv 
B în sine, in care minerul cu ciocanul de abataj pe spate nu 
B se asimilează (Subteran"), o bonomie caldă, un univers fa
tă milial format din obiecte apropiate (.Seara"), o culoare a- 
E gresivă dimensionind un spațiu parcă de poveste („Parîn-
■ gul II") dar și un unghi inedit, din interior spre afară, de- 
E? cupat in linii de fugă, zvicnite, geomelrizate (.Puț“).
£ ADALBERT SZLAMKA expune o singură compoziție,
£ S’ pare mai veche, in care culorile stinse, peisajul văduvit 
E de elementul uman insuflețitor nu reușesc să trezească vi- 
® braț ii deosebite.

Compozițiile lui IOSIF TELLMANN au și de data a- 
easta. ritmul, culoarea, tensiunea, grafia sigură, vitalismul, 

r cu car< n’-au Jamiliarizat deja. Artistul exploatează cu bune 
w urmări ambivalența static-mobil din compoziții, imp'imind
■ acestora intensitate, bărbăție (..Ortacii"), diafanitate, ceață 
t de vis (.Fete eu ulcioare"), mister și profunzime (..Guri de 
E mină"). Prin juxtapunerea firească a petelor de culoare și a 
B liniilor, prin străluciri transparente ori prin tonalități difu- 
B ze. opace, artistul ordonează un spațiu interior de regulă 
E nu convulsionat de seisme ci spontan, personal.
* După cum se vede, expoziția găzduiește nu atît o diversi- 
E late derutantă de maniere și tehnici artistice, dar o diversi- 
8 tute de stiluri care au <a punct comun evitarea tentațiilor 
2 naturiste insă și a viziunilor șocant-moderniste. E. de altfel, 
Z absolut normal să fie așa dacă ținem seama de faptul ca 
B ca mai mulți dintre expozanți sînt membri ai orgamsmu- 
B lui de creație petroșănean de ani și ani, timp in care au 
B inchegat o comunitate spirituală propice artei lor și umft- 
B coloare pe un plan general. Se resimte însă absența din ex- 
B jniziție a unor lucrări care sâ reprezinte mai „rotund" preO- 
B cupările și jiersonalitatea artiștilor petroșăneni. Ne gindim
■ d.- pildă, la gravuri (in care mulți dintre < ei amintiți mai
■ sus excelează), dar nu numai la acestea. Poată că expozi-
■ țiile personale ori de grup, la care sperăm să fim martori 
® de acum încolo, vor suplini acest gol.

r

Tn urmă cu un an, ziarul nos
tru insera periodic informații 
privind ședințele de lucru ale 
cenaclului literar „Meșterul Ma- 
r.ole’, cronici ale discuțiilor din 
cadrul acestui organism de crea
ție, afiliat la Asociația Scriitori
lor din Brașov. Acest cenaclu a 
inițial, pe lingă atît de utilele 
confruntări curente dintre tinerii 
condeieri din municipiul nostru, 
și cîteva acțiuni deosebite : seri 
de poezie, întîlniri cu creatori 
din alte domenii ale artei, cola
borări și pagini de poezie in 
ziarul .Steagul roșu" etc. A fost 
editată chiar și o lucrare cu 
titlul „Muguri de piatră", care 
înmănunchea cele mai valoroase 
creații ale membrilor cenaclu
lui. Intr-un cuvînt, cenaclul 
.Meșterul Manole" ajunsese să 
fie al doilea din județ în ordi
nea importanței, după cunoscu
tul și atît de solidul cenaclu hu- 
nedorean „Flacăra*.

Printr-o hotărîre a mem
brilor săi, cenaclul a deve
nit în 1970 organism al Co
mitetului municipal pentru cul
tură și artă, așa cum de altfel 
era și firesc. Și totuși, fără 
motive speciale, s-a ajuns 
la desființarea cenaclului „Meș
terul Manole-1. spre nemulțu
mirea membrilor săi și a tu
turor celor interesați de lite
ratură din municipiul nostru.

Ca un fel de „ecou* la a- 
ccastă autodesființare, a urmat 
în scurt timp și întreruperea 
activității cercului literar .Li
ra" din Lupeni, animat pînă a- 
tunci de un valoros prozator în 
plină afirmare. Astfel că astăzi 
nu mai funcționează, practic, 
în municipiul nostru decît cî
teva cercuri literare ale elevilor 
care, dat fiind scopul ce și-l 
propun, sînt închise altor cate
gorii de iubitori ai literaturii.

Primul cenaclu literar din 
Valea Jiului a prins contur în 
anul 1949, fiind intitulat ..Mi
nerul*. Acesta aduna în rîndu- 
rile sale tineri talentați, elevi, 
studenți. actori, mineri, con

structori, dintre care au țîșnit 
în decursul anilor cîteva nume 
care s-au impus printre noile 
generații de scriitori din acea 
perioadă. In această ordine dc 
idei trebuie să amintim pe Ion 
Băieșu, Mihai Caranfil, Petre 
Dragu, Mariana Dumitrescu 
ale căror creații au fost 
găzduite încă de pe atunci la

Ce s-a 
întîmplat 

cu cenaclul 
literar- 

„Meșterul 
Manole" 1

radio, în coloanele presei cen
trale și ale publicațiilor lite
rare. Adesea la șezătorile lite
rare organizate de cenacliștii 
petroșăneni au ținut să parti
cipe scriitori cunoscuți. precum 
Eusebiu Camilar, Nicolae Jia- 
nu. Mihu Dragomir și alții. De 
remarcat că cenaclul „Minerul"

avea filiale în fiecare locali
tate din Valea Jiului și mem
brii săi întrețineau o pagină 
sâptămînală de cultură și artă 
în ziarul nostru. In 1957, crea
țiile cele mai valoroase ale 
membrilor cenaclului au fost pu
blicate. alături de ale al
tor creatori din județ, în cu
legerea literară „Flori de foc", 
editată de. Casa județeană a 
creației 
o dată 
membri de bază ai
.Minerul" acesta își diminuează 
Zreptat activitatea, iar în 1968 
este înlocuit de noul cenaclu, 
denumit „Meșterul Manole*.

Am reamintit succint aceste 
date din activitatea literară 
desfășurată in trecutul apropiat 
în Valea Jiului pentru a arăta 
că nu avem dreptul să curmăm 
această tradiție care ne-a fă
cut cinste. E momentul ca, sub 
egida Comitetului județean pen
tru cultură și artă, a forului 
său local (care în noua formulă 
funcționează cu activiști nere
munerați) a Casei județene a 
creației populare, cu sprijinul 
Casei de cultură a sindicatelor, 
să se reînființeze cenaclul li
terar din Petroșani și cercul 
„Lira" din Lupeni și să fie ini
țiate astfel de cercuri în toate 
localitățile Văii Jiului unde e- 
xistă un mănunchi oricît de mic 
de oameni care doresc să facă 
parte din cadrul lor. Ca și în 
tiecut. ziarul nostru va sprijini 
pe toți condeierii locali, mem
bri ai acestor organisme de 
creație, găzd-uindu-le cele mai 
valoroase creații în pagina „Cul- 
tură-artă*. în pagini literare 
speciale, comentîndu-le activita
tea în cronici periodice, mese 
rotunde, informații etc.

Considerăm că cei care sînt 
în măsură să reînvie tradiția 
activității literare din Valea 
Jiului nu vor rămîne insensi
bili la apelul foștilor cenacliști 
care prin numeroasele lor scri
sori ne-au dat mandat să le 
exprimăm, în aceste rînduri, 
dorințele deplin îndreptățite.

populare. După 1960, 
cu risipirea vechilor 

cenaclului

„MINER"

EXPOZIȚII>

Tn sala bibliotecii Casei de 
cultură continuă să rămînă 
deschise publicului două inte
resante expoziții. Prima și 
cea mai cuprinzătoare înmă- 
n'incnează lucrări aparținînd 
membrilor cercului de meta- 
loplastie de la Casa de cul
tură. iar a doua prezintă mai 
multe reliefuri în lemn rea
lizate de Lazăr Iacob. Expozi
țiile pot fi vizitate între ore
le 10—13 și 17—20.

Cu puțin timp in urmă, la 
Tg Mureș a văzui lumina 
tiparului o nouă publicație 
sociai-cu Rurală, intitulată 
„Vatra*. Editată de Comite
tul pentru cultură și artă al 
județului Mureș. ..Vatra* a 
apărut in preajma aniversă
ri gloriosului semicentenar 
al Partidului Comunist Ro
mân, alăturindu-se celorlalte 
publicații similare care se 
editează de cițiva ani in di
ferite județe ale țării. Relu- 
ind tradiția vechii publica
ții cu aceiași nume, fondată 
de Ion Slavici, Ion Luca 
Caragiale și George Coșbuc

0 nouă 
pili* 

„wir
în 1894, noua serie își pro
pune să devină o „oglindă" 
a timpului în care trăim și 
să contribuie la „ridicarea 
conștiinței socialiste a locui
torilor județului, la orienta
rea vieții cultural-artistice 
in spiritul politicii partidu
lui nostru, la răspindirea fi
lozofiei marxist-leniniste", 
cum se afirmă in „Cuvinte 
de început*. Din sumarul pri
mului număr reținem în
deosebi rubricile „Vatra vă 
propune un poet*, „Vatra vă 
propune un roman". „Resti
tuiri*, „Cumințenia pămin- 
tului*. „Contribuții* „Arte“ 
ș.a.m.d Numeroase materia
le reportaje, poezii, interviuri 
evocă pagini din lupta de 
cinci decenii a Partidului 
Comunist Român pentru bu
năstare s: lumină. Printre 
cei care semnează in acest 
prim număr se află nume
roase personalități ale vieții 
politice și culturale. între 
care amintim pe Nicolae Ve- 
reș, prim-secretar al comi
tetului județean Mureș al 
P.C.R.. Vasile Rus. primarul 
municipiului Tg. Mureș, cri
ticul și istoricul literar Șer- 
ban Cioculcscu romancierul 
de limba maghiară Siitii An
dras. artistul plastic Ion Vla- 
siu, poetul Sasa Pană, isto
ricul literar Mircea Zaciu 
ș.a.

Intr-o ținută grafică sobră, 
cu un conținut variat și cu
prinzător primul număr al 
revistei „Vatra" anunță o pu
blicație cu multă personalita
te, alertă, bine scrisă.

ȘT/R7 
CULTURALE

„Cenușăreasa44
Duminică, Io mai, la orele 

10 și 16,30, formația dc teatru 
a sindicatului salariaților din 
învățâmînt București, prezintă 
la Casa de cultură spectacolul 
de păpuși „Cenușăreasa*, după 
Frații Gri’mm.

Concert 
de muzică 
populară

Sîmbâtă 22 mai, la orele 17 
și 20, în sala Casei de cultură 
va avea loc concertul extraor
dinar de muzică populară, sus
ținut de orchestra „Doina Pra
hovei" a Filarmonicii de stat 
Ploiești. Dirijor : Constantin
Busuioc. Printre interpreți a- 
min-tim pe Gabi Luncă, Angela 
Buciu, Nelu Huțu ș.a.

„MAXIREVISTA ’71“
Teatrul muzica] Brașov, pre

zintă joi 27 mai 1971, orele 17 
și 20. în sala Casei de cultură 
spectacolul intitulat „Maxirevis_ 
ta '71*. Textul : Mihai Maximi

lian. muzica: Vasile Veselov- 
schi, coregrafia : Adriana Dumi
trescu și regia artistică : Mihai 
Maximilian.

Ciulinii dc
Secția maghiară a Teatrului 

de stat Tg. Mureș prezintă în 
data de 23 mai. ora 20. în sa
la Casei de cultură, piesa în 
trei acte „înainte de potop* a 
dramaturgului Nagy Istvan. 
Din distribuție : Baes Ferenc,

Tanui Bel ia. Lohinszky Lorand 
(artist emeritX Anatol Constan
tin Ilyeș Kinga și alții. Regia 
aparține lui Harag Gyorv iar 
costumele și decorurile sînt 
semnate de Florica Mălureanu.

Ixidislau SCHMIDT

festivalul-concurs de muzică ușoară „Aurul negru"
Timp de două zile, 14 Și •■> 

mai 197), Palatul cultura) din 
orașul Lupeni găzduiește o 
amplă manifestare cultural- 
arlistică organizată de către 
comitetul orășenesc U.T.C. 
Lupeni. Este vorba de festi
valul concurs de muzică u- 
șoară. intitulat Aurul negru,“ 
care reunește 25 de concu-

rcnți, tineri și tinere din ora
șul Lupeni. Concurentii prezin
tă cile două melodii de muzică 
ușoară, în acompaniamentul ti
nerei formații a comitetului 
orășenesc U.T.C. Lupeni, de
numită „Orfeu*. In calitate de 
prezentatori apar exuberanții, 
de altfel cunoscuți publicului

lupenean, tineri Agneta Po
lak și Simonis Oscar.

Astăzi, la sfîrșitul celor do
uă zile, juriul alcătuit din 
reprezentanți ai organelor de 
partid și U.T.C., profesori 
de muzică, dirijori etc. va sta
bili în baza a două criterii 
(interpretare și ținută scenică) 
pe cei mai buni interpreți de

se 
șap-

muzică ușoară, cărora li 
vor acorda trei premii și 
te mențiuni.

festivalul concurs de mu
zică ușoară „Aurul negru*, i- 
nițiat de către comitetul oră
șenesc U.T.C. Lupeni se în
scrie ca o acțiune de largă 
amploare în contextul activi
tăților artistice inițiate de 
organizațiile U.T.C..

GRIGA AUGUSTIN, Baia 
Mare: .Sînt tînăr, am doar 
18 ani. Zilele trecute am fost 
prin Petroșani unde am a- 
vut ocazia să citesc ziarul 
„Steagul roșu", rămînînd im
presionat de pagina rezerva
tă culturii și artei. Vă trimit 
și eu patru poezii, rugîndu-vă 
să-mi răspundeți la poșta re
dacției dacă sînt sau nu pu
blicabile*. Ne conformăm do
rinței dv.. nu înainte însă de 
a vă mulțumi pentru apre
cierile pe care le faceți la 
adresa paginii noastre. Exis
tă în versurile dv. un anu
mit lirism care ține de poezie, 
înecat din păcate pe alocuri in 
prozaism, teribilism și împe
recheri ilogice de cuvinte. De 
pildă, ce putem înțelege din 
versul .Cuvintele rostite ades 
în glasti-e" ? Sînt apoi prea 
multe cuvinte, expresii demo
netizate („frumos", .jucăușe", 
„blondină*, .păr bălai--) com
parații facile (.blondă ca luna 
gingașă") etc. îndemnul nos
tru este, ținînd seama și de 
vîrsta dv.. să perseverați cen- 
zurîndu-vă mai cu atenție 
versurile, citind mai mult

pentru a vă forma o cultură 
cît mai cuprinzătoare.

M. P„ Vulcan: „Pe lîngă 
că e al vieții coautor / Soa
rele e și un bun compozi
tor /..Orice rază e o notă mu
zicală / Ce o dedică pămîn- 
tului cu migală*. Așa înce
peți încercarea dv. .Cîntă 
întreaga primăvară", și în

Poșta

DIMINEAȚĂ
In sala de lectură a biblio

tecii din Lupeni este prevăzu
tă pentru mîine, la ora 10, o 
dimineață literară care va evo
ca opera și personalitatea lui

LITERARĂ
Lucian Blaga. Profesoara Sa- 
veta Groza va susține o expune
re despre opera dramatică a 
marelui poet român de la a că
rui moarte au trecut 10 ani.

Pagină realizată de

Constantin P.ASCU

.Primăvara1* sînt cu totul fa
cile și nu comunică nimic 
nou.

POIANA COSTEL. Pelrila : 
Despre poezia dv. „Primăva
ra" avem aceleași cuvinte ca 
și mai sus. Reținem însă din 
poezia „Te cînl pe tine o, pa
trie măreață", strofa a doua 
care este mai realizată!

aceleași defecte pe care vi 
le-am semnalat cu alt. prile
juri. E necesar din partea 
dv. un efort de concentrare, 
de eliminare a balastului ver
bal care face versul să tre
neze. De asemenea, v-am re
comanda să vă întoarceți pri
virea și asupra vieții contem
porane pe care o cunoașteți 
oricum mai bine decît vre
murile lui.. Ștefan cel Mare

literară
în 
să

celași ton o continuați și 
celelalte trei strofe. Fără 
strălucea că, versurile urmă
toare au • anumită decență 
și o curgere cadențată care 
le fac mai agreabile. E prea 
puțin totuși ; așteptăm și alte 
lucrări spre a ne putea face 
o părere mai exactă.

C. N.. Vulcan : Ne pare rău 
dar nu vă putem răspunde 
decit prin intermediul „poș
tei literare", însă, după cum 
vedeți, am folosit numai ini
țialele dv. Versurile poeziei

.Ai un conducător în frunte, 
ferice să trăiască 

Tulpina vieții noastre 
prin el mult o să crească 

Spre slăvi el își înalță 
cu drag poporul său 

Mereu spre noua viață 
este-nciinat, mereu'*. 

După cum vedeți, v-ain co
rectat greșelile de ortogra
fie. Mai trimiteți.

NICHIFOR DUMITRU, Pe- 
trila i Lunga dv. evocare 
subiect istoric .Delenii* tră
dează aceleași calități dar și

cu

S.UBER FRANCISC : Nu 
sîntem siguri că așa vă nu
miți pentru că aveți o sem
nătură greu de descifrat. Din 
cele peste... douăzeci de stro
fe ale încercării dv. poetice 
reținem doar gînd<»r:’e pe ca
re le nutriți pentru făurito
rii acestei lumi noi Forma

• în care ne comunicați aceste 
gînduri este însă lipsită de 
orice rezonanțe poetice Ace
lași lucru se poate spune și 
despre celelalte încercări ca
re păcătuiesc și printr-un a- 
num.it intimism. Ne povestiți 
astfel, în versuri evident, 
cum ați învățat să umbkiți, 
cum și cînd v-ați îmbolnăvit 
ș.a.m.d. E prea mult.
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Bilanț însuflețitor
în acțiunile gospodărești Decernarea
(Urmare din pag. 1)

CVI

țiunile cu ca
ne-a IU piupus 

sprijinul și 
a cetățeni- 
fcl organi- 
cctățenilor, 

institu- 
clanu- 

u bazei 
arc di6-

tcan în parte, pot depune a- 
jiumitc sume rezultate din va
lorificarea deșeurilor sau din 
alic surse, sume prin care să 
contribuie la amenajarea unor 
obiective de interes general sta
bilite dc organele locale 
consultarea maselor.

Iată deci că atunci cînd or
ganele locale dovedesc iniția
tivă, cînd ptiu măsurile luate 
vin în întâmpinarea unor pro
puneri făcute de cetățeni, ară- 
tînd în același timp și modul 
concret cum pot fi reali.- ii 
aprecierile sînt unanime și 
zu'țațele nu întârzie.

Sarcini importante stau 
4->’.i edililor și gospodarilor 
in ea de-a doua etapă din 
cest an. a acțiunilor de înfru
musețare. Este de datoria comi
tetelor executive, a deputaților 
să facă totul pentru mobiliza
rea resurselor materiale și 
mane de care dispun, 
toți factorii de răspundere ,dii 
municipiu la asigurarea 
condiții 
ce-ie a timpului liber tot mai 
optime și corespunzătoare ce
rințelor. Pentru aceasta este ne-

ite, 
re-

în 
Și 
Q-

ti
să atragă

K.lin 
unor 

de recreere și petre-

cesar ca țoale ac 
racier obștesc ce 
să lc realizăm, cu 
contribuția directă 
lor, să fie în așa 
zale încât aportul 
al întreprinderilor 
țiilor să fie |>c măsura 
lui și a dorinței lor, u 
tehnice și materiale de c 
pune fiecare localitate.

Adoptînd asemenea 
și metode de muncă, 
convinși că într-un timp scurt 
vom putea răspunde concret la 
multe din propunerile deputa- 
ților și ale cetățenilor. Pentru 
:i transpune în fapt aceste pro
puneri, ca și altele care sc vor 
mai ivi, toți deputății, și prin 
ci toți cetățenii municipiului, 
conducătorii întreprinderilor și 
instituțiilor, organizațiile de 
masă și obștești trebuie să răs
pundă cu multă promptitudine 
la acțiunile întreprinse de co
mitetele executive. în această 
a doua etapă a întrecerilor pa
triotice, pentru a ne putea si
tua, în final, pe un loc fruntaș 
în marca întrecere declanșată 
în întreaga țară pentru înfru
musețarea continuă a orașelor 
patriei noastre.

medaliilor
jubiliare

practici 
sin tem

la l’elrila
Clubul muncitoresc din ora

șul Pctrila a găzduit marți 
dimineața solemnitatea în- 
mînării medaliei jubiliare -A 
50-a aniversare a Partidului 
Comunist Român*, decernată 
pentru merite deosebite în 
activitatea de partid a unui 
număr de 174 membri de 
partid.

In numele celor medaliați 
au luat cuvin tul tovarășii A- 
lexandru Tuykody, Ion Cojo- 
caru. Dumitru Cocor și Gheor- 
ghe Carpen, care au mulțu
mit organelor locale Și ju
dețene de partid și de stat 
pentru distincția acordată.

CRONICAPLAIURI IIIHWORENEdesfacerii
capsulelor

pentru
autosâfoane

caracteristici tehnice ale con
strucției.

— Este vorba de o construc
ție modernă, un bloc cu zidărie 
din cărămidă, amplasat într-o

numerar, fie prin 
rate, pe baza unui

acestuia în 
plata în . .
contract Cred că din contex
tul legii amintite, ceea ce-i in
teresează mult pe locuitorii ca-

Simplificarea

numit...

SIMBATA 15 MAI

3 camere
3 camere
4 camere
4 camere

După cum s-a anunțat, Oficiul 
pentru 
euințe

Telejurnalul de seară. I

Jncorupti- I 
îl „Jucării

lnccpînd cu I mai e.c. capsu
lele pentru autosifoane se pun 
în vînzare de către sifoneria 
1.1.L. din strada \). Petdfi nr. 
2, Petroșani.

Măsura luată de către con
ducerile I.I.I.. și O.C.L. Alimen
tara n fost bine primită de 
către cumpărători, avîndu-sc în 
vedere faptul că vînzarea aces
tui articol direct de către pro
ducător elimină circuitul greoi 
de pînă acum, care a dat Ioc 
la atîtca nemulțumiri și rccla-

Materialele acoperă o largă gamă de pro
bleme strict metodice cu reliefarea unor di
ficultăți intimpinate de elevi in procesul a- 
similării cunoștințelor, «Iar și contribuții la 
modernizarea predării unor discipline uma
nistice ori reale, in sprijinul cărora propu
nătorii au adus argumente faptice colierele 
din licelec teoretice ale orașelor Vulcan, De
va și Simcria.

Unele titluri, cum ar fi, de pildă, „Întoc
mirea monografiilor" dc prof. P. Batiu, 
„Sburătorul* de prof. R. Cioban» încurajează 
activitatea de cercetare a cadrelor didactice, 
oferind, ruin e primul caz. indwații avizate 
în munca de cercetare.

Rubrica ..Evocări" oferă, mai ales profeso
rilor de literatură, surpriza plăcutei întîlniri 
cu o valoroasă revistă literară apărută în 
1933 la Brad. Este vorba de „Abecedar", în 
paginile căreia au semnat și nume consa
crate : L. Blaga, Emil Isac, Pavel Dan, Mi
hai Beniuc. Eugen Jcbelcami, Emil Giurgica

Toi prin concursul acestei noi public ații, 
folcloristicii române j se rezervă una dintre 
celp mai spectaculoase surprize prin con
semnarea unei vechi și valoroase colecții dc 
folclor scrisă in 1825 cu litere chirilice <lc 
B. Dcnsușianu. Acest manuscris anticipă atit 
colecția lui Alccsandrl cît și pe cea a lui N. 
I’aulcti, (lomonstrind dragostea față de geniul 
popular a unui intelectual pătruns de ideile 
nobile ale Școlii ardelene. Rubrica „Maga
zin" propune un moment relaxant prin ac
centele umoristice și inedite crcaț 
originale, cugetări etc.

„Plaiuri hunecForene" a reușit să 
un marc număr dc învățători și profesori 
aflați la catedră, ori deținînd responsabili
tăți școlare, reprezeniînd diverse localități 
rurale și urbane din toate zonele geografice 
ale județului. Apărut in zilele premergătoare 
marelui eveniment din viața poporului, vo
lumul este un omagiu adus partidului, c un 
prim pas — de bun augur și certe promi-

Prin Decret al Consiliului 
e Stat al Republicii Socia

liste România, tovarășul Ro
man Moldovan a fost numit 
in funcția de președinte al 
Comisiei Naționale de Demo
grafie, avînd rang de minis-

SIMBĂTA 15 MAI

și mîine, SI

REALE AVANTAJE
pentru asigurarea unui confort sporit

construirea de lo- 
proprietate personală 

— O.C.L.P.P. — din cadrul Con
siliului popular județean a ofe
rit recent, spre contractare, un 
număr de 20 apartamente în 
blocul E, cu 5 nivele, ampla
sat în apropierea complexului 
comercial din cartierul Aero
port — Petroșani. Pentru a afla 
mai multe amănunte în această - 
privință, ne-am adresat tov. 
Clara Poniczki, șefa serviciului 
de arhitectură și sistematizare 
al Consiliului popular munici
pal.

— Este vorba, deci, de una 
din numeroasele măsuri luate 
pentru îmbunătățirea condițiilor 
de locuit ale cetățenilor, măsu
ră care decurge din prevederile 
Legii nr. 9/1968. Vreți să ne 
vorbiți mai pe larg in ce con
text al legii se încadrează cum
părarea de apartamente pro
prietate personală ? •

— Construirea de aparta
mente proprietate personală esle 
o bună măsură luată de către 
conducerea de partid și de stat, 
prin care se deschid reale po
sibilități de asigurare a vnui 
grad de confort ridicat tuturor 
cetățenilor. După cum prevede 
Legea nr. 9/1968, oricare cetă
țean poate deveni proprietarul 
unui apartament, fie prin plata

la împărțirea camerelor, foarte 
judicios întocmită, la suprafața 
mare a camerelor, a bucătă
riilor etc.

Am mulțumit tovarășei Clara

Valoarea 
totală a 
aparta
mentului

/Xvansul și rata lunară în funcție de categoria de salarizare a 
beneficiarului

Apartamentul pînă la 500 le- Intre 1 500—2 000 Peste 2 000

Avans Rată Avans j Rată Avans j Rată

re își doresc un apartament 
proprietate personală este ter
menul deosebit de larg — 25 
de ani — de contractare, pre
cum și 
exemplu 
necesar, 
depus o 
contractului poate 
prin C.E.C., sub forma unui îm
prumut, acordat pe termen de 
5 anL

— .Apartamentele oferite sînt 
situate, după cum am reținut, 
intr-un bloc cu cinci nivele — 
parter 4- 4 etaje — in cartie
rul Aeroport. Relatați-nc cîtcva

alte avantaje, ca de 
faptul că, dacă este 
avansul care trebuie 
dată cu încheierea 

fi obținut

Deschiderea emisiunii. 
Emisiune în limba ger
mană.
Bună scara, fete I Bună 
scara, băieți 1 
z\ntologie poetică.
Publicitate.
I 001 de seri.

Tele-enciclopedia.
Film serial: „1 
bilii*. Episodul .. 
periculoase".
„Ud tramvai numii... . 
14". Spectacol muzical- I 
umoristic — cu Stela J 
Popescu și Ștefan Bă- j 
nicâ. I!
Telejurnalul de noapte. I 
Telesport. Avancronică » 
la meciul de fotbal Ce- I 
hoslovacia — România I 
din cadrul Campionahi- I 
lui european. ’
Concert de jazz Lionel I 
Hampton la București I 
(III). Cu Illinois Jacquet I

Milt Buckner.

Duminică, la ora H — du
pă ultimul meci de baraj — 
echipa de fete a Școlii sporti
ve Petroșani întilnește pe 
omonima sa din Tg. Jiu, în- 
tr-un meci contind pentru 
divizia școlară.

Pe același teren — al Școlii 
sportive — are loc, la era 
12, meciul din campionatul 
județean — dintre formațiile 
Știința Petroșani și Minerul 
Lupcni.

RUGBI
Se reia, după o perioadă de 

întrerupere, campionatul di
viziei A. Știința Petroșani

joacă acasă — pe terenul 
Jiu), la ora 9.30. cu .-,U“ Ti
mișoara.

In divizia B, Minerul Lu
peni întilnește la aceeași oră 
— 9,30 — pe terenul din Pe- 
trila. pe Știința Petroșani.

TENIS DE MASA
Echipele Viscoza Lupeni 

și Școala sportivă Petroșani 
întîlnesc, la ora 10,30, în să
lile proprii, pe Constructo
rul minier Petroșani, respec
tiv pe Constructorul Hune
doara. Meciurile contează 
pentru campionatul județean.

VOLEI

șani ; Preparația Coroești — 
Știința Petroșani ; I.P.S.P. 
Livezcni — Parîngul Lonea ; 
Parîngul Petroșani — Mine
rul Lupeni șj una de fete i 
Liceul
Lonea se dispută azi, la ora 
16,30, 
nicipal.

Vulcan Parîngul

în campionatul mu-

Sală de sport din fonduri 
strînse de elevi

Patru întîlniri de băieți ; 
Liceul Uricani — Jiul Petro-

ȘAH

La Casa 
troșani se 
pă-amiază 
ță faza județeană a campio
natului republican de șah pe 
echipe. Iși dispută șansele 
cei maj buni șahiști din Hu
nedoara, Orăștie și Petroșani.

de cultură din Pe- 
desfășoară azi du
și mîine dimînea-

Consiliul popular al orașu
lui Vulcan a hotărît ca din 
fondurile ce se string pe plan 
local de către elevi, prin ac
țiuni de muncă patriotică și 
prin valorificarea sticlelor, 
deșeurilor, fructelor de pădu
re, plantelor medicinale, fie
rului etc, cît și din contribu
ția părinților, a sumelor a-

dunate cu ocazia serbărilor 
școlare ș.a.m.d., să se con
struiască o sală de sport pen
tru toate școlile din oraș. 
Inițiativa aceasta care, cre
dem, nu întîmplător pornește 
din Vulcan, trebuie preluată 
și de celelalte orașe din mu
nicipiul nostru unde se sim
te acut nevoia unor săli de 
gimnastică destinate elevilor.

zonă liniștita. Apartamentele 
sînt racordate la sistemul de 
încălzire centrală. Ca orientare 
solară, aceasta este foarte op
timă, toate apartamentele avînd 
ferestrele camerelor spre est. 
sud și vest. Lucrările interioa
re de racordare la rețelele ter
mice și electrice sînt reușite.

— Ce avantaje prezintă apar
tamentele ?

— In primul rînd viitorii 
proprietari vor intra în posesia 
unor apartamente foarte mo
derne. la un preț avantajos. 
După calcule definitive, apar
tamentele cu 3 camere vor costa 
între 55 000—66 000 lei, iar cele 
cu 4 camere între 68 000—77 000 
Ici Prețurile sînt. recunoaștem, 
cu mult reduse față de prețu
rile apartamentelor similare din 
alte orașe. Celelalte avantaje țin 
de confortul sporit pe care-1 
asigură și care sînt în general 
cunoscute. Mă refer îndeosebi

Pomezkj pentru 
nuțioase nu înainte de a mai 
solicit.i câteva date suplimenta
re privind contractarea acestor- 
apartamente. Am aflat astfel că 
avansul ce trebuie achitat la 
întocmirea contractului este di
ferențiat în funcție de cîștigul 
beneficiarului și, bineînțeles, de 
valoarea apartamentului. Dc e- 
xemplu. pentru Un apartament 
cu 3 camere, salariații cu un 
câștig mediu lunar de pînă la 
1 5')() lei plătesc un avans cal
culat între 11 —13 mii lei, di
ferența fiind achitată în rate 
lunare de 176 lei. O situație mai 
exactă rezultă din datele din 
tabelul de mai sus.

O precizare: ratele lunare 
sînt stabilite prin rotunjire, ele 
fiind diferite — așa cum diferă 
și valoarea apartamentelor — 
in funcție de suprafața locativă, 
etaj ele.

Inaugurarea oficială 
a hotelului

..IVEi'RfO VEI\EV!\ L"
Vineri la amiază a avut loc 

în Capitală festivitatea inaugu-

BASCHET

Cam gtiotia tui mumeipal 
al liceenilor

Echipele Liceului industrial 
minier și Liceului teoretic — 
nmbele din Petroșani — și-au 
disputat marți, pe terenul Șco
lii sportive, finala fazei muni
cipale a campionatului repu
blican dc baschet rezervat li
ceelor. După scurgerea timpu
lui regulamentar de joc, scorul 
efa egal- 35—35. In timpul 
color 10 minute de prelungiri, 
elevii de la Liceul industrial, 
llBirenați de profesorul Adrian

Golgoțiu, au câștigat la mare 
luptă, cu un singur punct di
ferență : 39—38. S-au remarcat 
Dumitru Her, Eduard Tekar, 
Ion Afloarei dc la învingători, 
.Alexandru Bodnariuc, Sorin 
Szjlagy, Mihai Dumitru de la 
învinși. La finele acestei luni, 
campioana municipiului nostru 
va participa la etapa județeană, 
care va avea loc în orașul 
Brad.

DUMINICA LA BRATISLA
VA ÎN CADRUL CAMPIONA
TULUI EUROPEAN DE FOT
BAL SELECȚIONATA ȚARII 
NOASTRE ÎNTILNEȘTE ECHI
PA CEHOSLOVACIEI. STAȚI
ILE NOASTRE DE RADIO VOR 
TRANSMITE CU ÎNCEPERE 
DIX Jl Rl L OREI 18 DESFĂ
ȘURAREA MECIULUI. TRANS
MISIA SE VA FACE PE PRO
GRAMUL I. ÎNTREGUL JOC 
VA I I TRANSMIS IN DIRECT 
ȘI PE MICUL 
SPECTATORII PUȚIND 
MARI PARTIDA DE L.-l 
18.

ECRAN, TELE- 
UR- 

ORA

—♦—

____ «*■

ii/ATA
9

UȘOARA
9

Lo linele meciului de hand
bal dintre Jiul — Oltul Sj. 
Ghcorghe, prefafat de intilnirea 
de baschet Știinfa — .U“ Cra
iova, îl abordăm pe profesorul 
gronim Ceacu, antrenorul fos
tei divizionare B de volei, 
ȘȘtiinfa

— Ceva noutăfi ?
— Atei nimic. Ați văzut : 

victorii dar ca joc... tot o apU 
și-nn păminl.

— Mă refeream lu volei.
— 4. acolo e viață uf oară. 

In campionatul municipal mer
gem din victorie in victorie. 
Nu deplasări obositoare, nu e- 
șecuri, nu nervi...

— Să înțeleg prin aceasta 
automulțumire, renunțare ?

— Nici gind. La anul voi 
avea echipă $i vom bate din 
nou la porțile diviziei B.

— Tot din jucători pasageri 
sau ?

— Nu. Am cițiva băieți ti
neri, deosebit de talentați, <u 
care sper să înjghebez o echipă 
de viitor.

— Dar asta, in viitorul apro
piat...

— Bineînțeles^.

Staicu BALOI

A H
După trei 

bă, șahiștii 
și-au 
te cîștigătorii care vor 
cipa la faza municipală. Aceș
tia sînt: Ștefan Csavlovics — 
13''3 puncte și Ghcorghe Coto
nogea — 11'2 . Pe locurile III 
și IV s-au situat Petru Ciu- 
lavu și Nicolae Cojocaru 
campionul orașului Lupeni 
anul trecut.

luni de luptă 
din grupa Lupcni 

desemnat zilele

acer-

trecu- 
parti-

pe

A

însemnare

cryÎETDOȘANI
CONCURSUL DE ADMITERE SE TINe\\*Ș^ 

// /I 'NTRE 20 IUNIE - 3 iulie 1971 

ui // Jf, \\ ___

rării oficiale a Hotelului ,In- 
tercontincntal-București*, reali
zare de prestigiu a arhitccți- 
ior. inginerilor și constructorilor 
români. Caracteristicile con
structive și funcționale ale ho
telului plasează acest edificiu 
printre marile construcții hote
liere internaționale, realizarea 
lui înscriindu-se în cadrul e- 
forlurilor pe care statul român 
le face pentru dezvoltarea ba
zei materiale a turismului în 
Romania. Ridicarea Hotelului 
„Tntercontinental-București" este 
în același timp și un rod al co
laborării dintre Oficiul Națio
nal de turism, corporația de 
hoteluri ..Intercontinental* și 
societatea „ Tower Internațio
nal1*.

PROGRAMUL I : 6.00 De la 
la 9,30; 7,00 Radiojurnal. 

Bule’in meteo-rutier. Sport; 
9,00 Buletin de știri: 9,30 
Miorița; 10,00 Buletin de știri; 
10,05 Selecțiuni din opereta 
Fatinitza de Suppe; 10,30 E- 
misiune muzicală de la Mos
cova: 11,00 Buletin de știri; 
ii.05 Melodii interpretate de 
Ivi-a Șerfe/.i; 11,15 Radioclub 
turistic; 11.30 Patrie, vatră 
străbună — < intece; 12,00 Me
lodii de Marius Mihail; 12,30 
întâlnire cu melodia populară 
și interpretul preferat; 13.00' 
Radiojurnal; 13,15 Avanpre
mieră cotidiană; 13,30 Radio- 
divertisment muzical: 15.00 
Buletin de știri; 16,00 Radio
jurnal. Buletin meteo-rutier; 
17.00 Știință, tehnică, fantezie: 
17,30 Din cele mai cunoscute 
melodii populare; 18,00 Orele 
serii; 20,00 Tableta de seară; 
20,05 Zece melodii preferate: 
20,40 Știința la zi; 20,45 La 
hanul melodiilor; 21,30 Re
vista șlagărelor; 22.00 Radio
jurnal. Buletin meteorologic. 
Sport; 22.30 Invitație la dans: 
22.55 Moment poetic; 23,00 
Muzică de dans; 24,00 Bule
tin de știri: 0.03—6.00 Estrada 
nocturnă (Buletine de știri 

orele : 2.00; 4,00). .

6

Mica publicitate
In 16 mai 1971 :e împli

nesc iO de ani de Ia căsăto
ria soților Rozalia și Oscm 
Patera din Lupcni str. Pom 
pieri lor 2 A.

Cu această ocazie le urea
ză in continuare mulți ani 
fericiți șj deplină sănătate 
sora Patachi Lucreția — vă
duvă și luliana și Alexandru 
Sav fini.

o : - EXPLOATĂRI MINIEREl*llriltKt (HM
ELECTROMECANICĂ I "I

MINIERA„ MINIERA /iSB»

SECRETARIATUL LICEULUI / )

L XV INTRE ORELE : 13-15 TEltfON 1736# JINTRE ORELE : 13-15 TELEFON 173G

hi i ..ill
O SUGESTIE CU... PRECIZARE

Crividia este un cârliei 
mărginaș al orașului Vulcan. 
Locuiesc în acest cartier oa
meni vîrstnici, mai puțin vîr- 
stnici și tineri, tare inulți ti
neri. Spre a nu fi puși pe 
drumuri au în cartier un ma
gazin alimentar bine aprovi
zionat, iar despre deservire 
nu se poate spune decit că 
nu-i de... periferie ci de cen
tru. Au și un bufet unde pot 
servi o bere, un vin sau un 
..trăscău*. Șnițele. grătare, 
mici, cîrnăciori nu sînt. Res-

ponsabila afirmă că nu co
mandă asemenea produse de- 
oa e.c n-au căutare și se al
terează. Șj mai au locuitorii 
din Crividia un cinematograf, 
mai mititel e drept, dar este 
al lor. Că u stat eîteva luni 
închis pentru reparații am 
vrut s-o păstrăm sub tăcere. 
N-am pulul însă. E drept că 
lucrările de reparații la cine
matograf ați fost făcute și se 
vizionează filme dar crividi- 
enii consideră că se poate fa
ce mai mult.

: — Ne bucury faptul că 
avem cinematograf — zic ei 
— u’.r . . . există o încă
pere ce se poate amenaja în 
sală de dans pentru tineret. 
Este și o sală mai mică unde 
s-ur putea juca șah și rummy, 
încăperile respective sînt în
să transformate în depozit 
de scaune vechi, au ușile de
fecte Și o parte din parchet 
lipsă. Intr-una din adunările 
generale 
bază de 
iii au

a organizației de 
cartier comuniș- 
discutat proble-

ma educării tinerilor. Prin
tre altele s-a venit și cu 
sugestia amenajării acestor 
săli. Nimeni însă n-a dat curs 
acestei sugestii. Poate se va 
da acum. Tinerii și nu numai 
ei ci și vîrslnîcii din cartier 
vor avea în acest fel, lăcașul 
lor de recrecre.

P.S. Ținem să facem o pre
cizare. E vorba de materiale 
și îndrumare tehnică. In ceea 
ce privește manopera se exe
cută prin muncă patriotică.

D. C.
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PRODUSE

(Agei-pres)

angageaza

3

I
ș

I

— ȘEF MAGAZIN TEXTILE PENTRU 
UNITATEA NR. 17 CIMPA.

— ȘEF MAGAZIN MERCERIE-GALANTE- 
RIE PENTRU UNITATEA NR. 14 PETRILA.

Condiții de angajare și salarizare — cele pre
văzute de H.C.M. 914/1968.

Informații suplimentare se pot obține zilnic 
între orele 7—15 de la biroul personal al între
prinderii — Petroșani, str. Republicii nr. 190, 
telefon 1804.
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Steagul roșu
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Lucrările
Adunării Mondiale 

a Sănătății
— Infervenjia delegatului român —

GENEVA 14 (Agerpres). — 
Adunarea Mondială a Sănătă
ții iși continuă lucrările la Ge
neva. in cadrul comitetelor teh
nice. Intervenind in problema 
limitării evoluției actualei e- 
pidemii de holeră, delegatul ro
mân. dr. M. Zamfirescu, a 
subliniat necesitatea unei atente 
supravegheri a acestei afecțiuni, 
precum și a comunicării corec
te. rapide și competente a da
telor privind morbiditatea ho

lerei in țările afectate. O aten
ție specială ar trebui acordată 
— a arătat delegatul român — 
obținerii unor vaccinuri anti- 
holerice cit mai eficiente și n 
unor vaccinuri asociate care să 
permită realizarea unei rezis
tențe crescute față de maladiile 
transmisibile prevalente in a- 
numite zone.

In cadrul dezbaterilor pe mar
ginea raportului directorului ge
neral al Organizației Mondiale 
n Sănătății, privind .progra

mul O.M.S. relativ la mediul 
înconjurător al omului", dele
gatul român, dr. M. Racovcanu. 
a expus realizările țării noas
tre in acest domeniu și a pro
pus dezvoltarea unui program 
operativ de supraveghere a po
luării mediului prin interme
diul investigării nivelului de 
poluare a solului, precum și al 
unui program de formare a ca
drelor medicale și auxiliare 
pentru igiena mediului încon
jurător.

MAROC : In portul Mohammedia sini în curs de desfășurare lucrări de amplasare a 
unor conducte plutitoare pentru transportul țițeiului de la rezervoarele rafinăriei din Mo
hammedia spre petrolierele de 100 000 tone.

In foto : Lansarea a doua conducte cuplate de 30 m lungime în largul coastelor 
marocane.

Declarație
HANOI 14 (Agerpres). — 

Agenția V.N.A. a dat publi
cității o declarație în legă
tură cu punerea în libertate 
a unor patrioți arestați în 
mod arbitrar în Vietnamul de 
sud. La 29 aprilie 1971, se 
spune în declarație, din ordi
nul Statelor Unite, autorită
țile de la Saigon au vorbit 
despre eliberarea unui număr 
de vietnamezi arestați în 
mod arbitrar in Vietnamul 
de sud, pe care ii denumesc 
„prizonieri de război nord- 
vîetnamezi’.

Este vorba, arată declarația 
agenției, de un vechi proce
deu utilizat de Administrația 
americană pentru a induce 
în eroare opinia publică, pen
tru a-și camufla poziția de 
perseverare în prelungirea, 
intensificarea și lărgirea agre
siunii în Indochina.

Bolivia 
va avea 

o 
nouă 

Constituție »
LA PAZ 14 (Agerpres). — O 

comisie formată din cei mai 
cunoscuți juriști bolivieni a e- 
laborat proiectul noii Constitu
ții a țării ce va fi prezentat 
săptămîna viitoare președinte
lui Juan Jose Torres. Proiectul 
stabilește, intre altele, crearea 
unei Adunări Naționale îh locul 
actualului sistem parlamentar 
bicameral, precum și înființa
rea unui Consiliu de Stat ce 
va avea caracter consultativ.

japonezi

Arestări in Argentina
BUENOS AIRES 14 (Ager

pres). — Ministrul de Inter
ne al Argentinei a anunțat 
că Raimundo Ongaro, lide
rul unei fracțiuni disidente 
a mișcării sindicale peroniste, 
a fost arestat în urma decla
rațiilor sale, calificate drept 
o ..incitare Ia subversiune". 
Agenția France Presse trans
mite că, potrivit știrilor ca
re circulă la Buenos Aires, 
Ongaro ar fi implicat în com
plotul antiguvernamental des
coperit Ia începutul săptămî- 
nii în provincia Tucuman. 
Agenția citează, totodală, sur

se militare care au afirmat 
că autoritățile argentiniene 
ar fi descoperit, cu ocazia 
perchezițiilor efectuate la a- 
restarea ofițerilor implicați 
în complot, un document ca
re atestă existența unui pian 
de a forma un nou guvern.

La Buenos Aires a fost a- 
nunțată, de asemenea, ares
tarea a încă dor'comisari de 
poliție din provincia Tucu
man. după descoperirea le
găturilor pe care aceștia le-ar 
fi avut cu ofițerii implicați 
în complot

TOKIO 14. — Coresponden
tul Agerpres, Florea Țuiu. 
transmite : La apelul lansat 
de Federația lucrătorilor de 
la căile ferate neguvernamen
tale, în întreaga Japonie a 
fost declanșată vineri o gre
vă de 24 de ore a muncito
rilor aparținînd celor zece 
mari companii feroviare par
ticulare nipone. Greva, care 
a afectat transporturile din 
regiunea orașului Tokio și 
Insula Kyu Shu. este consi
derată drept cea mai mare 
mișcare revendicativă postbe
lică a feroviarilor japonezi. 
K.O.K.U.R.O. (Sindicatul mun
citorilor de la căile ferate 
naționale) și D.O.R.O. (Sindi
catul mecanicilor de locomo
tive) au aplicat vineri tacti
ca întîrzierii trenurilor, în 
semn de solidaritate cu lu
crătorii de la căile ferate par
ticulare.

De asemenea, vineri și-au 
întrerupt activitatea lucrăto
rii din transporturile auto.

Comisia centrală pentru re
lații de muncă a fost che
mată să medieze în acest 
conflict, pentru a preveni 
greva generală anunțată de 
sindicate pentru 18 mai, în 
cazul în care revendicările 
de majorare a salariilor lu
crătorilor feroviari nu vor fi 
satisfăcute.

Adunarea Consiliului
Mondial al Păcii

BUDAPESTA 14. — Cores
pondentul Agerpres, Al. Pinten, 
transmite : La Budapesta au 
continuat vineri lucrările Adu
nării Consiliului Mondial al Pă
cii. Dezbaterile s-au desfășurat 
in cadrul comisiilor speciale pe 
următoarele probleme: calea

spre pace in Indochina; situa
ția din Orientul Apropiat; secu
ritatea și cooperarea europeană; 
colonialismul și rasismul: neo- 
colonialismul și dezvoltarea; 
problema dezarmării generale. 
Delegații mișcării pentru pace 
din România participă la lucră
rile tuturor comisiilor.

a ocolit lira
■

La Belgrad s-a deschis
TiRGUL INTIRNAIIOIMI B

□
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BELGRAD 14 -- Corespon
dentul Agerpres, George Iones
co. transmite : la Novi Sad s-a 
deschis Tîrgul internațional a- 
gricol de primăvară. La festivi, 
tatea inaugurală a participat, 
președintele Iosip Broz Tito, pre
mierul Mitia Ribicici și alți 
conducători iugoslavi.

La actuala ediție , iau pai le 
1 500 de întreprinderi din 26 
de state din Europa, Asia și 
America. Intre acestea se nu
mără și România.

Atit prin numărul mare de 
expozanți, cit și prin nivelul 
tehnic al mașinilor agrteo'e 
prezentate, ediția de anul a- 
cesta a tîrgului din capitala

provinciei Voivodina înregis
trează un nivel superior tuturor 
celor 38 de ediții precedente.

In pavilionul rezervat între
prinderilor românești sînt pre
zentate diferite tipuri de trac
toare produse la Brașov, prin
tre care U-651 M și U-445, pre
cum și semănătoarea SPC-6 și 
combina universală C-12 „Glo
ria", produse de Uzinele „Se
mănătoarea" din București. Cu
noscute în Iugoslavia prin per
formanțele lor tehnice și diver
sitatea tipurilor, tractoarele ro
mânești și celelalte exponate 
se bucură de- aprecieri deose
bite.
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Și=au pierdut viața...
BONN 14 (Agerpres). — Po

trivit unor date statistice pu
blicate joi la Bonn, în cursul 
anului 1970 în R.F.G. și-au pier
dut viața, în urma atacurilor de 
cord, 65 700 de persoane, cu 
1 500 mai mult dccît în 1969.

In aceeași perioadă 22 800 de 
vest-germani au murit de can
cer, cu 400 mai mulți decît în 
anul precedent. De asemenea, 
tn urma accidentelor de circu
lație au decedat 10 100 persoa
ne, cu 2 500 mai mult decît în 
1969.

răbufnire a crizei 
monetare interoccidentale a 
ocolit, cel puțin pînă in pre
zent, insulele britanice. Lira 
sterlină, considerată mai „sla
bă", a fost, în mod parado
xal, evitată, fiind la adăpost 
de fluctuațile care au atins 
doar monedele forte Aceasta 
nu scutește însă de emoții 
cercurile financiare din Lon
dra. Situația din Anglia pre
zintă unele fenomene com
plexe determinate nu atit de 
implicațiile slăbiciunilor pc 
care le manifestă in prezent 
economia engleză cît, mai a- 
les. de consecințele politice 
ale unor eventuale ..tulburări 
financiare1', cum se exprima 
ziarul „Financial Times". 
„Consecințele care ar decur
ge din 
glia, scrie ziarul, ar fi

acestea pentru An- 
>nor- 

deoarece ea se află, 
se exprima un comen-cum_ ____

tator al B.B.C., ..între ciocan 
și nicovală". Anglia — expli
ca „S.U.N." — a adoptat o a- 
titudinc cît de cit neutră, că- 
utind să nu nemulțumească 
nici Statele Unite, in virtu
tea așa-numitelor ..relații spe
ciale". dar nici R.F. a Ger
maniei sau Franța, de spri
jinul lor avind nevoie pen-

tru rezolvarea cererii sale de 
aderare la Piața comună.

Toate acestea au creat, de
sigur, o situație confuză, mai 
ales că nimeni n-ar putea 
spune cu precizie ce va a- 
duce ziua de miine. Pe de al
tă parte, se crede că dolarii 
inflaționiști care pină acum _ 
se scurgeau spre R-F- a Ger-a 
maniei s-ar putea îndrepta “ 
spre Anglia, fapt care ar pu
tea determina o situație a- 
semănătoare celei din alte 
țări ale Europei occidentale 
și pentru care ieșirea ar fi 
reducerea taxei de scont. Pe 
de altă parte, insă, există se
rioase dubii că lira sterlină 
ar putea suporta o lovituri _ 
cît de cît serioasă fără a se g 
impune a fi revalorizată sau B 
devalorizată. O

Contribuabilul englez, ca- ® 
re a fost și așa destul de Q 
lovit de reducerea puterii de 
cumpărare a lirei ca urmare 
a creșterii prețurilor, se a- 0 
rată îngrijorat, deoarece Știe ■ 
că, de fiecare dată, „efortu- D 
rile revalorizării sau deva- 
lorizării" au fost aruncaie □ 
Pe spinarea sa. □

■
a

a

□ 
Q 
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Nicolae PLOPEANU

Vor fi 
protejate 
interesele 

muncitorilor 
chilieni ?

SANTIAGO DE CHILE II 
(Agerpres). — Filiala din Chilo 
a societății nord-americane de 
automobile ..Ford" a decis în 
mod unilateral să se retragă 
de la convorbirile cu guvernul 
chilian privind adaptarea pro
ducției și prețurilor la cerin
țele politicii economice a țării, 
anunțînd suspendarea activită
ții și concedierea muncitorilor 
de la Uzina Casa Blanca din 
provincia Valparaiso. Ca ur
mare a acestei acțiuni, mun
citorii au ocupat uzina.

Intr-o declarație dată publi
cității la Santiago de Chile, mi
nistrul economiei, Pedro Vus- 
covic, a condamnat decizia uni
laterală a companiei, care a 
închis astfel calea spre noi con
tacte. Declarația precizează că 
ministerele economiei și mun
cii vor lua toate măsurile le
gale pentru a proteja intere
sele legitime ale muncitorilor 
chilieni.

Potrivit cercurilor politice din 
Santiago de Chile, citate de a- 
genția Prensa Latina, compania 
„Ford“ a încercat să exercite, 
în cursul convorbirilor, presiuni 
asupra guvernului chilian pen
tru a-și impune punctul de ve
dere.

□
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Specialiștii japonezi vor fa
ce la 19 mai prima încercare 
de stabilire a unei legături 
video-telefonice internaționa
le, intre capitala țării și insu
lele Hawai. Costul acestei 
experiențe, apreciază specia
liștii, se va ridica la suma de 
1.5 milioane yeni (aproxima
tiv 4 000 de dolari), pentru 
o convorbire de circa 10 mi
nute.

---- ---- ------ ----------

R. 1’. POLONA : După statisticile mondiale, in accidentele de automobil in 80 la sută 
din cazuri, de vină este conducătorul, nu defecțiunile tehnice ale mașinii. De aceea pentru 
a se evita accidentele de circulație Centrul Psihologic al Transporturilor rutiere de la Insti
tutul de Mașini de Transport din Varșovia, a instituit examene periodice pentru conducătorii 
de autobuze și automobile. Se vor înființa asemenea centre de control în 30 de centre 
regionale.

In foto: Stabilirea timpului și a stabilității reacțiilor la lumină, semnale acustice, etc.

R.P. Bulgaria

Preaătiri pentru 
referendumu popular 
asupra noii Constituții■ W II a țarii

SOFIA 14. — Coresponden
ță de la Constantin Amariței 
și Bogdan Pavelescu i Pregăti
rile pentru referendumul popu
lar asupra noii constituții a 
țării — care va avea loc du
minică — se află în prezent 
in centrul vieții politice a Bul
gariei. Am rugat pe prof. univ. 
Boris Spasov, membru al co
misiei care a elaborat proiec
tul noii Constituții, să releve 
cîteva din trăsăturile sale fun
damentale:

Actuala Constituție, a arătat 
prof Spasov, a fost adoptată 
la 4 decembrie 1947, la abia 
trei ani de la instaurarea pute
rii populare în Bulgaria, atunci 
cînd țara se afla la începutul 
construcției socialiste. In anii 
care au trecut, orînduirea so
cialistă a triumfat în Bulga
ria, s-au produs transformări 
radicale în structura societății, 
proprietatea socialistă asupra 
mijloacelor de producție a de
venit dominantă. Toate acestea 
au trebuit să fie oglindite în- 
tr-o constituție nouă, care să 
legifereze rolul conducător în 
statul socialist al P.C. Bulgar, 
să precizeze funcțiile și atribu
țiile organelor de stat și ob
ștești. De altfel, a subliniat in
terlocutorul nostru, adoptarea 
noii constituții coincide cu re
centa aprobare, la Congresul al 
X-lea al partidului, a progra
mului P.C.B., care a trasat ja
loanele dezvoltării viitoare a 
Bulgariei socialiste.

Timp de 40 de zile dezbate
rea proiectului noii constituții 
a antrenat marea masă a cetă
țenilor. 68 000 dintre aceștia 
și-au exprimat în scris sau ver
bal părerea despre proiect, iac 
14 000 au făcut propuneri con
crete privind adăugiri, preci
zări sau îmbunătățiri.

După cum se știe, la sfîrșitul 
săptămînii trecute, Adunarea 
Populară a aprobat proiectul 
propus de comisie. Din iniția
tiva C.C. al P.C.B., a comisiei 
constituționale, ca o expresie 
a profundului democratism al 
societății socialiste, s-a adoptat 
hotărîrea ca. la 16 mai. poporul 
bulgar să-și exprime prin „da" 
sau ,nu“ poziția sa față de 
noua Constituție a țării.

•A*

In vederea referendumului, 
au fost constituite comisia cen
trală și comisiile locale, din 
care fac parte reprezentanți de 
scamă ai vieții sociale, științi
fice. culturale, oameni ai mun
cii. In aceste zile, în întreaga 
țară se fac tot mai intense 
pregătiri pentru referendum, au 
fost înființate și popularizate 
centrele de vot, au fost împo
dobite de sărbătoare toate lo
calitățile. Duminică, 16 mai. po
porul bulgar își va exprima vo
tul cu privire la noua consti
tuție a Republicii Populare Bul
garia. Rezultatele vor fi-anun
țate la sesiunea Adunării Popu
lare de la 18 mai.

sa
(9 Procurorul statului Cali

fornia a numit pe judecătorul 
Richard Arnason în calitate de 
președinte al completului de 
judecată în procesul intentat 
de autoritățile californiene mi
litantei americane de culoare 
Angela Davis.

© La Damasc s-au încheiat 
lucrările celui de-al V-lea Con
gres regional al partidului 
Bass din Siria.

© Ziarul ..Nhan Dan", organ 
al Partidului celor ce Muncesc 
din Vietnam, a publicat un ar
ticol în care apreciază noile 
propuneri ale Frontului Patrio
tic din Laos în vederea solu
ționării pașnice a problemei 
laoțiene drept o importantă i- 
nițiativă de pace.

’ • In cadrul manifestărilor 
prilejuite de semicentenarul 
Partidului Comunist Român, la 
Clubul oamenilor de cultură 
„Johannes R. Becher" din ca- 
pita’a RD. Germane a avut loc 
o seară de poezie românească.

La intilnire. care s-a desfă
șurat intr-o atmosferă caldă, 
prietenească, au participat oa
meni de cultură din R.D. Ger
mană, scriitorii Nina Cassian și 
Alfred Rittner, reprezentanți a> 
Ambasadei României în RD. 
Germană.

© Printr-o ordonanță semna

tă de șeful statului, Varahagiri 
Venkata Giri, toate companiile 
de asigurări din India — 64 
locale Și 42 străine, cu un ca
pital total de 320 de milioane 
de dolari — au fost trecute 
sub controlul guvernului. Co- 
mentînd această hotărîre, mi
nistrul indian al finanțelor, 
Yeshwantrao Cfiavan, a ară
tat că naționalizarea compa
niilor de asigurări reprezintă 
..încă un pas pe drumul în
deplinirii mandatului încredin
țat guvernului condus de Indi
ra Gandhi".

@ Ministrul de interne a) 
Republicii Chile, Jose Toha, a 
denunțat existența unor grupuri 
înarmate de extremă dreaptă 
care și-au propus să întreprin
dă atacuri și acțiuni de sabo
taj în zona lacului Rapel din 
provincia Santiago.

Toha a precizat că, potrivit 
datelor deținute de guvern, a- 
ceste grupuri ar fi intențional 
să scoată din funcțiune hidro
centrala construită în această 
zonă, cea mai mare uzină elec
trică din țară.

© In fața clădirii Congresu
lui S.U.A. a avut loc o nouă 
demonstrație de protest împo
triva războiului din Indochina. 
Participanții au prezentat un 
document — „Acordul de pace 

al popoarelor1* — semnat de 
zeci de mii de americani, în 
care se cere încheierea neîntâr
ziată a războiului și retrage
rea tuturor trupelor S.U.A., 
pentru a se permite popoarelor 
indochineze să hotărască sin
gure asupra soartei lor.

® Președintele Nixon a re
chemat pentru consultări ur
gente la Washington pe gene
ralul Andrew Goodpaster, co
mandantul suprem al forțelor 
N.A.T.O., și pe Robert Ells
worth, ambasadorul american 
pe lîngă Alianța atlantică, a 
anunțat purtătorul de cuvînt al 
Casei Albe. El a precizat că o- 
biectul consultărilor îl consti
tuie amendamentul senatorului 
Mike Mansfield, liderul majo
rității democrate din Senat, ca
re cere reducerea efectivelor a- 
mericane din Europa occiden
tală.

9 Congresmanul Herman Ba
dillo a introdus joi în Camera 
Reprezentanților un proiect de 
lege menit a interzice Agenției 
Centrale de Informații (C.I.A.) 
să inițieze sau să subvențione
ze războaie în străinătate.

9 Președintele R.A.U., ‘An
war Sadat, l-a numit pe Mo
hamed Ahmed Sadck, șeful Sta
tului Major al armatei egipte

Tiparul —> Întreprinderea poligrafică Hunedoara — Subumțaleq Pelrușunt iu Jbl)

ne, ca ministru al apărării și 
comandant șef al forțelor ar
mate, în locul lui . Mohamed 
Fawzi, care, după cum s-a a- 
nunțat, și-a prezentat joi de
misia, relatează agenția M.E.N.

® Președintele Consiliului 
Comandamentului revoluției su

daneze, Gaafar el Numeiry, a 
sosit vineri dimineața la Cairo. 
El este însoțit de ministrul su
danez al apărării, IChalej Ha
ssan Abbas, anunță- agenția 
M.E.N.

9 Administrația S.U.A. a 
lansat o puternică ofensivă îm
potriva proiectului legislativ 
al senatorului Mike Mansfield 
privind reducerea la jumătate 
pînă la sfîrșitul acestui an, a 
efectivului trupelor americane 
staționate în Europa occidenta
lă. Președintele Nixon s-a întîl- 
nit la Casa Albă cu numeroase 
personalități civile și militare, 
republicane și democrate, ,pen

tru a le convinge să sprijine 
poziția guvernului și să eonii i- 
buie la înfrângerea proiectului 
Mansfield.

® Vineri s-au încheiat la 
Reykjavik lucrările conferinței 
de două zile a Asociației Euro
pene a Liberului Schimb

(A.E.L.S.). Miniștrii din cele 
nouă țări membre au examinat, 
în special, probleme de ordin 
economic.

9- La invitația Consiliului 
chinez pentru promovarea co
merțului internațional, la Pekin 
a sosit o misiune comercială 
din Malayezia, informează a- 
genția China Nouă.

9 Ministrul cercetărilor ști
ințifice al R.F. a Germaniei, 
Hans Leussink, a inaugurat, la 
Effelsberg, cel mai mare radio- 
telescop din lume.

Această instalație, realizată la 
inițiativa Institutului Max- 
Plank, este dotată cu o oglin
dă parabolică cu un diametru 
de 100 de metri. Costul total 
al radiotelescopului se ridică 
la 33 milioane mărci.

<g) Abbie Hoffman și Brad
ford Lyttle, lideri ai organiza
țiilor pacifiste din S.U.A., care 
au inițiat și condus marile de
monstrații antirăzboinice de la 
sfîrșitul lunii trecute în Washin
gton, au fost puși joi sub a- 
cuzare. Ambii sînt pasibili de 
o condamnare maximă de cin 
ci ani închisoare și o amendă 
de 10 000 dolari.

9 Adunarea Consiliului E- 
uropei, ale cărei lucrări se des. 
fășoară la Strasbourg, a înche
iat vineri dezbaterile cu privire 
la situația din Orientul Apro
piat, adoptînd o rezoluție în 
care afirmă „necesitatea retra- 

■ gerii forțelor armate israeliene 
de pe teritoriile arabe ocupate, 
conform rezoluției Consiliului 
de Securitate <lin noiembrie 
1967, și a unor frontiere sigure 
și recunoscute în cadrul unui 
tratat de pace" între țările din 
regiune.

9 Corespondentul Agerpres, 
Florea Țuiu, transmite : Joi sea
ra, s-au încheiat lucrările ce-> 

lei de-a patra plenare a C.C. 
al P.C. din Japonia, anunță 
ziarul „Akahata".

0 Corespondentul Ager
pres, Mircea Moarcăș, trans
mite : Sub auspiciile Comisi
ei vest-germane pentru 
U.N.E.S.C.O. și ale ambasadei 
Republicii Socialiste Româ
nia în R.F.G., joi după-amia- 
ză a avut loc la „Deutsche 
Bibliotek" din Frankfurt pe 
Main deschiderea expoziției 
„Comori de artă din Româ
nia". consacrată prezentării 
mînăstirilor din nordul Mol
dovei. In cuvîntările rostite 
cu ocazia inaugurării expo
ziției, prof. dr. Kurt Koester, 
directorul general al lui ..De
utsche Bibliotek", și Iuliu 
Dobroiu, însărcinatul cu a- 
faceri ad-interim al Româ
niei la Bonn, au subliniat 
contribuția Comisiilor pentru 
U.N.E.S.C.O. ale celor două 
țări la mai buna cunoaștere 
reciprocă.

9 Conform înțelegerii dintre 
guvernele Japoniei și Uniunii 
Sovietce, in orașul japonez O- 
saka a fost deschis un consu
lat general al U.R.S.S., anunță 
agenția T.A.S.S.

@ Președintele R.A.U., An-- 
war Sadat, l-a primit pe Pak 
Sen Cer, membru al Comitetu
lui Politic al Comitetului Cen
tra] al Partidului Muncii din 
Corcea, al doilea vicepreședin
te al Cabinetului de Miniștri 
al R.P.D. Coreene, care se a- 
flă într-o vizită la Cairo.

9 Corporația națională chi
neză pentru importul și expor
tul de mașini și Șantierul na
val „3 Mai" din Iugoslavia au 
semnat un contract privind 
cumpărarea de către R.P. Chi
neză de cargouri Diesel de fa
bricație iugoslavă, anunță agen
ția China Nouă.

9 In prezența lui Willi Stoph, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al RD. Germane, și a al
tor persoane oficiale, la Dresda 
a avut loc o adunare festivă 
organizată de guvernul R.D.G. 
cu prilejul împlinirii a 500 do 
ani de la nașterea marelui pic
tor și gravor german Albrechti 
Diii-er.

9< Turneul Internațional fe
minin de baschet desfășurat la 
Vai na s-a încheiat cu victoria 
echipei Ț.S.K.A. Septemvrisko 
Zname Sofia, urmată de for
mația Voința Brașov și Akade- 
mik Vama,.


