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CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU
la Consfătuirea de lucru care a avut loc 

la C. C. al P. C. R. in zilele de 7 si 8 septembrie a.c.
Stimați tovarăși.

Consfătuirea noastră a avut 
drept scop să analizeze modul 
cum acționează, și cum trebuie 
să acționeze în viitor, comitete
le județene, organele și organi
zațiile de partid din toate unită
țile economico-sociale, in vede
rea înfăptuirii in cele mai bune 
conditiuni a hotărîrilor Congre
sului al X-lea al partidului și 
ale Conferinței Naționale din 
luna iulie a acestui an. Informă
rile prezentate și discuțiile pur
tate in aceste două zile au rele
vat o serie de probleme deosebit 
de importante. 

presie elocventă a faptului că 
eroica noastră clasă muncitoa
re, țărănimea, intelectualitatea, 
toți oamenii muncii sint ferm 
hotăriți să îndeplinească cu 
cinste prevederile Conferinței 
Naționale, care corespund întru- 
lolul intereselor și aspirațiilor 
de progres și bunăstare ale în
tregului pof or. Adunările gene
rale care au avut loc în între
prinderi și instituții după Con
ferința Națională au acordat o 
atenție deosebită acestor proble
me. Deși nu au trecut nici două 
luni de la conferință, din cele 
prezentate de tovarășii care au 
luat cuvîntul reiese că organi- 

ccastă creștere trebuie legată 
exclusiv de realizarea unor pro
duse cu j orformanțe tehnice 
superioare. De exemplu, dacă 
uzina de camioane va produce 
basculante de 16 tone, de '28 
tone, de 50 tone, este clar că 
prețul lor nu va fl același cu 
al basculantei de 5 tone. Va 
trebui să pornim de la consu
muri reale, de la realizări teh
nice reale, nu de la circulația 
do subproduse dintr-un loc în 
altul, de la înregistrarea de mal 
multe ori a valorii aceluiași 
produs. Vreau ca acest lucru 
să fie clar tuturor. Ceea ce au 
făcut tovarășii de la Capitală 

la 800 de milioane lei, ceea ce, 
față de veniturile oamenilor 
muncii, reprezintă destul dc 
mult. Ministerul de Finanțe Ș» 
Comitetul de Stat pentru Eco
nomia și Administrația Locală 
— care trebuiau de la-început 
să vegheze la aplicarea legii — 
au lăsat să se descurce fieca
re cum vrea. Am dat indicații 
să se elaboreze norme precise 
pentru aplicarea judicioasă a 
prevederilor legii.

Iată de ce insist în mod deo
sebit și consider necesar să a- 
cordăm o mare atenție stabili 
rii tuturor măsurilor Pe baza 
consultării cu masele de oa- 

poarlă răspunderea, pe cel care 
trebuie să realizeze o sarcină 
sau alta. Desigur, am în vedere 
că și munca de conducere și 
îndrumare, în măsura în care es
te bine organizată, constituie o 
parte a procesului de producție. 
Este, deci, necesar să aducem 
simplificări și îmbunătățiri în 
organizare. Am făcut unele lu
cruri în acest sens la jufete, 
dar, pe baza a ceea ce s-a spus 
aici, va trebui să mergem mai 
departe. Cred că este bună i- 
deea ca secretarul cu propa
ganda să fio și vicepreședinte al 
consiliului popular cu probleme
le activității educative și de în- 
vătr’imint. nnntni a se Inrrn rii-

DECEMBRIE^ a Republicii

Brichete
peste plan

După primele 8 luni din an 
colectivul secției bricheta j al 
Prcparațici cărbunelui Pctrila 
raportează un bilanț pozitiv, 
rod al unei munci fertile, ma
terializat în 8 537 tone brichete 
produse peste plan. Pentru îm
bunătățirea permanentă a ca
lității produselor. în primele 
zile ale acestei luni, cu spriji
nul meseriașilor serviciului e- 
lectromecanic al prcparațici. 
s-au înlocuit vechile valțurj ‘ci
lindrice cu lăcaș cu altele noi. 
Ca rezultat, s-a eliminat posibi
litatea obținerii deșeurilor — 
brichete cu bavuri pe margine, 
realizîndu-se, de asemenea, o 
mai bună coeziune a produse
lor.

Este remarcabil faptul că o- 
perația, care de obicei durează 
peste 12 ore, a fost încheiată 
de data aceasta cu jumătate de 
oră maj repede de cît un 
schimb. Și-au adus contribuția 
muncitorii Ludovic Kiss. Cornel 
Ursa, Liviu Pop, Constantin 
Popescu, Grigore Todericj și al
ții, executînd prompt și sigur 
toate lucrările de montaj și

Harnicul brigadier aninosean, Petre Roman, care obți
ne in mod constant rezultate remarcabile in întrecerea din 
adîncuri, surprins de obiectiv la ieșirea din șut.

InrS n zi friiefunasS in^rrisă nr> firmamentul marilor in-
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CUVINTAREA TOVARĂȘULUI PREGĂTIREA PROPAGANDIȘTILOR — 
la nivelul cerințelor unui învătămînt

NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din paz l)

rcsloj probleme. Desigur, v:>m 
adopta și noi — aici la Comite
lui Central sau 
măsurile necesar 
ne ordine 
Dc tIIIcI, 
nnlă s-c 
un «>rg 
pe linii 
organirăril ; 
tatea lui cu 
linie de pârtie*, 
care. In fond, organizarea « 
lui. a aparatului dr stat îns 
nă și organizarea activității 
partid, pentru r8 partidul 
ponte fi rupt de Structura gene
rală a statului, a aparatului de 
slal.

O altă latură a bunei condu
ceri despre care s-a vorbii aici 
și pe care vreau numai să o 
roaminlesr esle buna repartiza
re a cadrelor. O bună organi
zare presupune șl o bună repar
tizare a forțelor, a oamenilor. 
Și în a<-oast8 privință, pe lîngă 
multe aspecte pnzillvr, avem 
încă lipsuri. Trebuie să acordăm 
o deosebită atenție acestei pro
bleme. \vem în ariM'-'ă privin
ță si o lege. Problema reparti
zării forțelor, a cadrelor nu 
eonslă numai în a asigura nu
mirea unor oameni cu calități 
corespunzătoare. Problema re
partizării cadrelor, după păre
rea mea, înseamnă a realiza — 
pe baza forțelor de rare dispu
nem Ia un moment dat — înca
drarea corespunzătoare a sec
toarelor de muncă, înrepînd cu 
unitățile de producție. < u cadre 
munritoreșli, tehnice, politice 
și de specialitate. Ați vorbit a- 
îci de unele lipsuri în reparti
zarea cadrelor, de faptul că uni
tățile noi nu sînt ariqurate cu 
oamenii necesari pentru desfă
șurarea normală a activității, de 
faptul că absolvenții insti'ulelor 
superioare sînt repartizați cîte 
o dată la voia întîmplării, fără 
a se ține seama de criterii ele
mentare. prevăzute de al’fel în 
hotărîrea Comitetului Contrai 
privind învățămîntul și in legea 
de promovare și repari izare a 
cadrelor. Va trebui să ne ocu
păm serios de punerea la nunei 
a sistemului repartizării forțelor 
asîgurînd cuprinderea corespun
zătoare cu cadre a tuturor sec
toarelor. Este anormal să um
flam aparatul central cu ingi
neri, cu specialiști, iar unitățile 
do producție să fie lipsite de 
îndrumarea tehnică necesară 
Vom căuta ca și în acest do
meniu să aducem. în cel mai 
scurt timp. îmbunătățiri cores
punzătoare, să stabilim atribu- 
fiuni pro ise pentru a se pune 
ordine. Fără a asiqura o justă 
repartizare a forțelor — poliiI- 
ce, organizatorica, tehnice — 
de oare dispunem nu vom putea 
îndeplini în bune conditiuni 
sarcinile. Trebuie să instaurăm 
în această privință o disciplină 
do fier. Acesta esle un alt as
pect al bunei conduceri de că
tre partid a tuturor domeniilor 
de activitate.

S-a vorbit aici despre o serie 
de rezultate bune obținute în 
industrie, în munca centralelor 
șl întreprinderilor. In legătură 
ni aceasta nu doresc să -elev 
docil un singur aspect — acela 
al qeneralizării experienței po
zitive. Avem într-adevăr. în 
munca noastră rezultate bune. 
Dacă aș lua numai ceea ce s-a 
spus aici în legătură cu turna
rea unor piese prin care se re
duce consumul de materiale și 
se dublează productivitatea 
muncii, sau cu prelucrarea prin 
extrudare la rece a unor piese, 
care reduce consumul și sporeș
te de cîteva ori productivitatea 1 
De ce să nu luăm măsurile ne
cesare pentru a asigura gene
ralizarea acestor realizări în 
întreaga țară? Avem direcții 
tehnice în minister — și mie mi 
se pare că una din atribuțiuni- 
)e acestora ar trebui să fie toc
mai studierea și generalizarea a 
tot ceea ce se realizează nou, 
avansat, în domeniul lor de ac
tivitate. Aici sint și tovarăși 
de la Consiliul Național al 
Cercetării și Tehnologiei și de 
la ministere; rog să se studie
ze forma cea mai corespunză
toare pentru a asigura difuza
rea și aplicarea cît mai opera
tivă a procedeelor și tehnolo
giilor moderne existente. Pro
babil că va trebui să revedem 
irwi atent și legea inovațiilor 
și raționalizărilor, care, prin u- 
nele prevederi, împiedică gene
ralizarea experienței bune. Să 
prevedem in lege că pentru 
ceea ce s-a inventat intr-un do
meniu sau pentru ceea ce se 
aplică într-un sector nu se poa
le da o a doua recompensă. Ino
vația trebuie publicată, trebuie 
l«t»ută cunoscută în scris tutu
ror întreprinderilor, stabilin- 
du-se, 'otodată, măsuri obliga-' 
lorii de a o aplica în domeniul 
în ■ are corespunde. Rog t a pro
blema generalizării experienței 
să stea permanent în atenția 
organelor de partid. M-aro refe
rii la problemele 
tehnice pentru că 
că sint cele mai 
dar trebuie să avem în vedere 
și problemele qeneralizării 
perienței în domeniul 
politice, al muncii de 
Avem și în domeniul 
de partid - aici s-au dat cîteva 
exemple — tot felul de metode 
bune de muncă și este necesar 
să acordăm o mai mare atenție 
qeneralizării lor în activitatea 
noastră.

Au trecut aproape trei ani de 
cînd am organizat centralele in
dustriale. Avem în acest dome
niu și experiențe bune și nega
tive ; să tragem învățăminte 
din experiența dobîndită în a-

ia guvern — 
rcnlrii a pu- 

în acest domeniu, 
la Conferința Națio- 
sl abilii să si 

nism caro s3 si 
de stat de problemele 

vom împleti sdivî- 
i desfășurată pe 
pentru s.inplili- 

•lalu- 
en ru

de 
nu

creeze 
ocupe

experienței 
mi se pare 
importante,

ex- 
m uncii 
partid, 
muncii

coastă direcție. Pină la sflrșllui 
anului să facem o analiză a fe
lului in care s-au aplicat h:»t«i- 
rîTile luate în acest domeniu, 
să vedem lot ceea ce este bun, 
precum și neajunsurile și să a- 
c*o< em corecturile necesare., Nu 
este vorba de a ne ține de reorga
nizări, dar cînd facem o expe
riență e greu de presupus că 
de la început am reușit să gă
sim formele cele mai potrivite. 
Chiar șl în organizarea centra
lelor am adoptai cîteva forme 
si este bine să vedem acum ca
re din acestea se dovedesc a fi 
cele mai bune. Mai sînt neajun
suri, unele centrale încă n-nu 
intrat in atribuțiile Iar, se ac
ționează cu încetineală fn pra- 
blemele integrării și specializă
rii în • adrul centralei. N-au fost 
preluate de către toate centra
lele sarcinile c*e comerț exte
rior. nu s-au adus peste tot 
> Iarificările necesare în ce pri
vește relațiile cu întreprinderile 
sau cu alte centrale. Deci sînt 
probleme care necesită soluțio
nare rapidă, îmbunătățirile co
respunzătoare.

S-a vorbit aici șl despre li
nele probleme din agricultura. 
Nu vreau să mă refer la rezul
tatele în producție; în curînd 
va Ii ziua recoltei șl vom vor
bi atunci. Desigur, sînt rezulta
te bune — cele mai multe ju
dețe depășesc anul acesta pla
nul — ceea ce demonstrară că 
avem și în acest sector posibi
lități de a obține o creștere ra- 
r idă a producției. Sint însă șl 
aici unele probleme organizato
rice — cîțiva tovarăși s-au re
ferit la ele — care trebuie so
luționate. Firește, nu trebuie să 
ne apucăm acum să reorgani
zăm direcțiile agricole, dar a- 
numite îmbunătățiri se impun ; 
in primul rînd, lichidarea fărî- 
mițării exagerate a diferitelor 
sectoare și întreprinderi. La ni
velul județului există un aparat 
care totalizează în medie cîteve 
sute de oameni ; dispersarea 
lor în numeroase organisme ge
nei cază paralelisme și o slăbi
re a controlului și îndrumării. 
Cînd merge cineva într-o coo
perativă agricolă se poate ocu
pa de mai multe probleme. Dacă 
merge un inginer agronom bun, 
el trebuie să fie în stare să so
luționeze toate problemele din 
cooperativă. Nu trebuie să tri
mitem zece oameni să facă ceea 
ce poale face unul singur. Noi 
nu vom putea avea niciodată 
un număr atît de mare de spe
cialiști care să se deplaseze 
mereu în toate cooperativele, 
din toate ramurile! Nici nu 
tiebuie să facem acest lucru! 
Ș: așa avem prea mulți specia
liști in aparatul central și jude
țean I Este necesar să ne gîn- 
dim la anumite îmbunătățiri în 
acest domeniu. Mie mi se pare 
că cele spuse aici în legătură 
cu această problemă trebuie a- 
nalizate în mod atent — și, fără 
să producem perturbați! în 
muncă —, să realizăm o concen
trare a forțelor și o mai bună 
organizare a muncii lor.

Va trebui, de asemenea, să 
ne ocupăm de întărirea consi
liilor intercooperatiste, de spo
rirea atribuțiilor lor și — în a- 
cest cadru — să vedem și roțul 
consiliilor județene cooperatis
te. Este necesar să vedem cum 
să organizăm munca lor, pentru 
ca ele să constituie intr-adevăr 
cadrul în care președinții uniu
nilor, consiliilor intercooperatis
te și, periodic chiar președinții 
cooperativelor să se adune și 
să dezbată în comun probleme
le. Planul pentru cooperativele 
agricole trebuie întocmit cu 
carticiparea președinților uniu
nilor intercooperatiste sau 
consiliilor intercooperatiste și 
cu participarea în final a preșe
dinților cooperativelor. Dacă 
in industrie trebuie să lucrăm 
cu conducerile întreprinderilor, 
nici în agricultură nu putem 
face planul in mod birocratic, 
fără conducerile cooperativelor 
— iar uniunea trebuie să ofere 
cadrul organizat, democratic, 
rentru a discuta și analiza pro
blemele. Deci să ne gîndim 
cum să organizăm mai buna 
funcționare a consiliilor coope
ratiste, ca ajutor al comitetului 
județean in munca sa cu coo
perativele agricole.

Cred că ar merita să anali
zăm și problema instructorilor 
șl a îndrumătorilor de la direc
țiile agricole și de la miunile 
județene, spre a elimina supra
punerile și paralelismele și a 
clarifica mai bine atribuțiile con
siliilor intercooperatiste. De 
altfel, ne gîndim ca la sfîrșitul 
acestui an, în decembrie să fa
cem o analiză a felului în care 
s-au aplicat măsurile stabWle 
acum doi ani pentru cointeresa
rea și organizarea activității în 
agricultură, inclusiv privind în- 
fi'nțarea consiliilor intercoopera
tiste. Pe baza acestei analize 
vom putea trage concluziile ne
cesare. Pină atunci să exami
nam și problema uniunilor coo
peratiste și a direcțiilor agrico
le județene. Să nu ne apucăm 
acum să facem schimbări ci, pe 
baza unei analize temeinice, să 
aducem perfecționările cores
punzătoare, precizind mai bine 
atribuțiile, ținînd seama de ex
periența acumulată în cei doi 
ani care au trecut de la inf'in- 
țarea lor.'

Vom analiza, de asemenea, și 
< <-lclalle probleme care s-au ri
dicat aici precum și cele pe 
care le vor ridica în scris cei
lalți tovarăși care n-au vorbit.

In cadrul discuțiilor s-au ridi
cat multe probleme economice 
cu caracter general. Nu ne-am 
propus să le analizăm acum in 
fond. Totuși, va trebui să lo a-

cu nlcnțic pcnlnl n 
măsuri în vederea so- 
lor.

xaminăm 
putea lua 
luționării

Aș vrea să atrag atenția asu
prii problemei urgentării orga
nizării sistemului informațional 

în legătură cu care am luai 
o holărlre caro nu 
plică — 
cure le 
cârca 
colectiv care, de 
a făcut încă marc lucru. Esle 
necesar 
pentru realizarea măsurilor lua
te în acesl domeniu de Impor
tanță deosebită pentru buna 
conducere o întregii activități. 
Consider juste observațiile tă
cute in această privință de 
primii secretari și trebuie să ne 
ocupam de soluționarea nce.dci 
probleme.

S-au ridicat, de asemenea, 
probleme privind mai buna tipi
zare a produselor. Unii tova
răși s-au referit aici la tipiza
rea construcțiilor metalice; noi 
am stabilit să se treacă imediat 
la măsuri caro să pună ordine 
în acest domeniu. Aceasta este 
o problemă moi vastă; tipizarea 
este necesară nu numai in con
strucții, ci și în producția de 
mașini, și în alte domenii. Tre
buie să ajungem la tipizarea li
nei game largi de piese și 
subansamble. Am mai P»s pro
blema tipizării există aici
un colectiv central — și este 
necesar să luăm măsuri notări
le pentru ca, realmente, tipiza
rea diferitelor produse să fie ra
pid soluționată.

Legat de aceasta, se impun 
îmbunătățiri în munca de pla
nificare. Proiectul de lege care 
se discută în prezent prevede
— după părerea mea — un ca
dru bun in acesl sens. Vor mai 
fi propuneri, va trebui să mai 
aducem corecturi, dar, ca orice 
lege, ea nu va putea să solu
ționeze problemele practice. U- 
nele lucruri va trebui să le cu
prindem insă și în lege mai 
clar. Actualmente, noi punem 
un mare accent pe expresia va
lorică a producției, ceea i••-, de
sigur, pentru o privire de an
samblu este utila, dar nu sufi
cientă. Exagerarea 
valorici este insa
Iată, s-a vorbit aici de problema 
pieselor de schimb, nu numai 
pentru tractoare și camioane, ci 
și pentru întreținerea utilajelor. 
Aici trebuie să mergem la o 
planificare a produselor fizice, 
pe repere. Desigur, la nivelul 
planificării centrale trebuie să 
avem un nomenclator reslrîns, 
dar jos, la centrale, acestea 
trebuie planificate concret, pînă 
Ia ultimul reper. Nu se poate 
rezolva problema asigurării la 
timp a tuturor ansamblurilor și 
componentelor necesare dacă nu 
se planifică și nu se stabilește 
precis cine va produce fiecare 
piesă, oricît de mică, care intră 
in componența unui anumit uti
laj sau produs. Știind ce număr 
de tractoare, camioane sau alte 
mașini avem în exploatări', tre
buie să stabilim pentru fiecare 
reper rezerva necesară de piese 
de schimb. Va trebui să avem re
zerve pentru consum curent în 
Qepozilul întreprinderii, precum 
și rezerve in depozite centrale 
care să poală fi în orice moment 
livrate unde apar nevoi, 
trebui să punem în cel 
scurt timp ordine alit în plani
ficare cît și în sistemul de apro
vizionare cu piese de schimb. 
Tot ce producem in țară trebuie 
să aibă corespondentul în piese, 
în depozite, in orice moment. Si
gur, nu vom putea da, de exem
plu cutii de viteză pentru fiecare 
întreprindere, dar trebuie să le 
avem in cîteva depozite pe țară. 
La fel, în cazul anumitor repere 
mari care nu se consumă în mod 
curent, trebuie să avem o uzer- 
vă pentru ca în orice clipă să 
putem asigura aprovizionarea 
necesară. Nu esle admisibil ca 
o întreprindere să stea din cau
za lipsei unei piese. Este nece
sar ca prin plan întreprin
derile să fie obligate să produc ă
— lunar, trimestrial — piesele 
de care avem nevoie; aceasta 
trebuie să fie o poziție de plan 
obligatorie. Să lichidăm cu de- 
săvîrșire anarhia, starea de in
disciplină, de lipsă de răspun
dere în asigurarea 
necesare pentru 
parcului de mașini 
lății! Rog ca la 
planului pentru anul viitor a- 
ceastă problemă să-și găsească 
o soluționare completă, inclusiv 
prin stabilirea normelor de re
zerve de care trebuie să dispu
nem.

Este, de asemenea, necesar să 
stabilim o normă de piese >i mv- 
șini din import pe care în mod 
obligatoriu să le avem in de
pozite centrale — acolo unde a- 
vem mai multe întreprinderi de 
același fel. Trebuie să avem per
manent un aloc de piese, pentru 
a nu fi nevoiți să Ie aducem din 
străinătate peste noapte, ori să 
oprim săplămîni sau luni produc
ția. Cind am înființat Minist'-rul 
Aprovizionării Tehnico-Matoiia- 
le, am discutat aceste probleme, 
dar ele nu prea și-au găsit încă 
rezolvarea; rog ca pînă la sfirși- 
tul anului ele să fie soluționate. 
Este necesar ca importurile de 
materiale pentru utilaje, le o- 
țeluri 
să se 
du-se 
nare.
știm bine — c 
ce avem de fac ut. Știm bine.- e 
ne trebuie. Să luăm din timp 
măsuri in aceasta privință. In 
afară de lipsurile din întreprin
deri, problema neasigurării ma
terialelor provoacă neajunsuri 
serioase. Nu putem cere înlro-

pr -a a- 
chiar cu mijloacele pe 
avem. Pentru simplifi- 

evidentei am stabilit un 
semenea, nu

sA intensificăm mun» fi

indicatorilor 
dăunătoare.

Va 
mai

mijloacelor 
întreținerea 

și de insln- 
delinilivaroa

și de materiale spe.iale, 
a igure din timp, lichidîn- 
intir/.ierile in aprovi/îo- 
Avem un plan cincinal, 

u mici excepții 
ut. Știm bine

prinderilor cate lac nlilajc chi 
mire să rcollzr'C produse pon 
tru care nu au primit materiale 
la timpul corespuazAtoi. Mmli- 
secretari să controleze dn« ă s-au 
încheiat contractele și de unde 
se face aprovizionarea; să se 
urmărească șl problema Imoor- 
turilor, așa rum trebuie urmă
rită și realizarea exporturilor. 
S-a vorbit de aceste probleme, 
eu nu vreau să mă opresc a- 
supra lor. Rog Îns6 ca materiale
le din import necesare utilajelor 
pe care le facem în țară, a ai
bă prioritate, să lp realizăm in 
avans. Să creăm In acest scop 
un fond special. Avem un pro
gram maro de lucrări do inves
tiții și dacă nu asigurăm mate
rialele necesare nu-1 vom putea 
realiza.

Am vorbit de multe ori des
pre problemele cajității. Rog 
primii-secrctari să analizeze Si
tuația din toate intreprinderile 
și să stabilească măsuri cores
punzătoare, în- conformitate cu 
legea calității, pentru ridicarea 
nivelului calitativ al produs-lor. 
Mi se parc că ar fi util să exis
te o comisie de control final al 
calității -- ca să zic așa — în 
care să intre ingineri, specialiști 
din cercetare și muncitori dintre 
cei mai buni — care să contro
lezi' produsele după ce sînt gata, 
după cp au trecut prin toal- 
controalele. Să fie o comisie 
mun» Horească de calitate care 
să funcționeze sub controlul co
misiilor economice ale comite
telor județene de partid și care, 
împreună cu organismele oe ca
re Io avem s. efectueze con
trolul final. Să nu mai plece din 
întreprinderi instalații sau pro
duse care nu corespund cerințe
lor telurice, care pot aduce pa
gube economiei noastre, ne pot 
compromite în străinătate. Mași
na noastră, tractorul nostru se 
înliinesc în străinătate cu alte 
mașini, cu aHo tractoare; vor
besc între ele și-și spunl „A- 
ceasta e din România, uite cum 
au lucrat-o muncitorii de acolo", 
iar cealaltă spune: „Aceasta e 
din America, ia să vedem cum a 
fost făcută". Să nu punem mași
na românească în situația de a-i 
fi rușine să stea lingă o mașină 
străină I Nu mai spun de oa 
meni, dar să nu punem nici ma
șina în această situație 1 Este 
necesar să stabilim măsuri ener
gice in controlul de calitate.

Aș dori, în încheiere, să su
bliniez încă o dală necesitatea 
luării tuturor măsurilor .oentru 
realizarea in bune condițiuni a 
sarcinilor trasate de 
Națională, pentru 
programelor privind suplimenta
rea producției. Mi se pare că 
formarea, la comitetele județe
ne, a unor comisii pentru coor
donarea acestei munci esle un 
lucru bun. Trebuie să pornim de 
la necesitatea de a introduce — 
de sus pină jos — un spirit de 
înaltă exigență, de bună orga
nizare în toate domeniile de a< 
tivitate. Să facem ca lo/.ir.ca 
„mai iute, mai bine și mai •«lici- 
enl" să devină lozinca tuturor 
organizațiilor noastre de partid 
a tuturor oamenilor muncii. Cîrd 
spun „mai iute", am în vedere 
să rezolvăm mai repede proble
mele tehnice, să introducem mai 
rapid procedeele tehnolog>ce 
moderne, să facem ca întreaga 
noastră activitate să țină pasul 
cu progresul tehnic, cu ritmul 
in care se dezvoltă astăzi ș»i;n- 
ța și tehnica pe plan mondial. 
Atunci vom putea, realmente, 
realiza o producție suplimentară, 
vom face ca lozinca „mai iute" 
să nu fie fictivă, ci o realitate 
in toate domeniile de activitate. 
Să ridicăm continuu nivelul teh
nic, calitativ 
reducem tot 
tuielile de 
sporim mai 
țional și, pe această cale, să a- 
sigurăm dezvoltarea generală a 
societății noastre, creșterea ne
contenită a bunăstării materiale 
și spirituale a întregului nostru 
popor!

Comitetele județene de partid, 
toate organele și organizațiile 
partidului nostru trebuie să se 
preocupe în continuare, cu cea 
mai mare atenție, de soluționa
rea problemelor do viață ale oa
menilor muncii, de înfăptuirea 
politicii de ridicare a nivelului 
de trai al întregului nostru po
por. Trebuie acționat pentru so
luționarea judicioasă, in spiriiul 
echității noastre socialiste, și în 
raport cu posibilitățile maleiitile 
de care dispunem, a problemelor 
de locuit, de asistență socială, 
pentru îmbunătățirea continuă a 
aprovizionării cetățenilor cu o 
gamă tot mai largă de produse, 
pentru îmbunătățirea serviciilor 
publice, ocrotirea sănătății r 
selor, pentru satisfacerea, 
tr-o măsură mereu sporită, 
necesităților multiple ale oame
nilor muncii de la orașe și sate. 
Acesta este un obiectiv esențial 
al partidului și statului nostru, 
sensul însuși al măreței opere 
de edificare a socialismului 
care o Înfăptuim.

Am convingerea că felul 
care au pornit organizațiile 
partid la muncă, în 
au trecut să lucreze 
lectivcle de oameni ai muncii, 
în care acționează ministerele — 
constituie o garanție că vom ob
ține rezultate bune. Este necesar 
să perfecționăm in continuare 
munca noastră spre a putea asi
gura traducerea in viață a tu
turor sarcinilor stabilite de Con
ferința Națională, a angajamen
telor pe care ni le-am asumat. 
Aceasta presupune să ne ocu
păm de planul pe anul acesta, 
de măsurile ce trebuie 
pentru realizarea lui in

Conferința 
întocmirea

al producției, $ă 
mai mull chel- 

producție, să 
rapid venitul na-

de partid profund militant!

mai bune cnnrl.țitini. Să av»m 
totodată în vedere că planul pe 
1973 este botlirîloT pentru rea
lizarea prevederilor Conl< 4<i 
Naționale. Vom înfăptui ac sie 
prevederi dacă vom face >: i <- 
tiri din timp, dacă planul p<> 
1973 va fi bine întocmit, daca 
se va asigura pregătirea lui 
temeinică. Cînd vorbesc de pla
nul pe 1973, mă glndesc nu nu
mai la producție, ci la tehnică, 
și mai cu seamă la 
cadrelor, pentru că, 
în 1973 timpul este mai scurt, 
planul pe anul viitor trebuie 
să ne ajute să rezolvăm radical, 
pentru 1974 1975, problema ca
drelor. Am în vedere și cadre
le de muncitori, nu numai ca
drele de conducere întreaga 
forța do muncă necesari Anul 
1973 este anul hnlărîtor, îi va 
trebui să no concentrăm țoală 
atenția, toate forțele pentru pro- 
gătiron și realizarea măsuri’ 
necesare îndeplinirii planului 
acest an.

In agricultură trebuie să 
ocupăm temeinic și operativ 
slringerca recoltei. Există unelo 
greutăți în județele unde au 
căzut ploi abund' nte. Sînlem de 
acord să folosiți, ca și in and 
trecuți, toate forțele, 
elevii, la strîngerea 
Luati toate măsurile pentru

prcg.R'.'cn 
dacă piuă

:lor 
i in

no 
de

inclusiv 
recoltei.

a 
strings recolta la timp și totoda
tă pentru a asigura o eviden
tă reală, obiectivă a tot ceea cp 
am recoltat. Totodată, să ne 
pregătim pentru însămînțări în 
conditiuni bune, pentru a asigu
ra o recoltă și mai mare în anul 
viitor.

In încheiere, vreau să apre
ciez că această consfătuire a 
fost deosebit de utilă; de altfel 
este necesar să facem cît mal 
des asemenea consfătuiri de lu
cru. îmi exprim convingerea că 
toate comitetele județene, toate 
organizațiile de partid, ministe
rele, centralele și întreprinderi
le, toii oamenii muncii nu vor 
precupeți nimic pentru a înde
plini în cele mai bune condiții 
hotăririle adoptate de Conferin
ța Națională, pentru a asigura 
sporirea continuă a bogăției 
noastre naționale, înflorirea Ro
mâniei pe drumul dezvoltării so
cialiste multilaterale, 
greșului și civilizației.

Urez organizațiilor 
comuniștilor, tuturor 
muncii succes deplin 
nobilă activitate!

In curind se va deschide invfl- 
țăminlui de partid, nntrenlnd In
tr-un amplu proces de studiere 
aprofundată a politic II partidului 
peste 20 000 de comuniști și oa
meni ai muncii nemembri de 
partid din Valea Jiului.

Noul an de studiu debutează 
în condiții deosebite, sub au- 
pielile înaltelor exigențe puse in 
f.ița propagandei de amplul pro
gram adoptat de Conferința Na 
lională a partidului. Este lim
pede că un invățămint la nive
lul actualelor exigențe poale fl 
realizat numai cu ajutorul unor 
propagandiști compelenți, bine 
pregătiți, fapt ce a obligat orga
nele și organizațiile de partid 
să-i selecționeze cu o deosebită 
grijă, să încredințeze această 
muncă de înaltă răspundere nu
mai unor oameni cu o bună 
pregătire ideologică si politică 
care dau dovadă de spirit mili
tant, combativ, de o înaltă exi
gență partinică și care manifestă 
pasiune și pricepere pentru ac
tivitatea propagandistică.

In aceste zile se desfășoară 
< ursul de pregătire a propa
gandiștilor. înșiruirea are meni 
rea să asigure înarmarea teore
tica și metodologică a propa
gandiștilor incit aceștia să poa
tă imprima un conținut cit mai 
bogat invățăminlului, să-i con
fere un caracter dinamic, com
bativ, reclamat de cerințele ac
tualei etape. Programul de In
struire este axai pe explicarea 
clară a elementelor fundamen
tale ale politicii partidului, a i- 
deilor, tezelor și aprecierilor 
cuprinse în documentele adopta
te de Conferința Națională. Sînt 
asigurate, de asemenea expu
neri și dezbateri pe teme privind 
direcțiile principale ale dezvol
tării cconomico-sociale planifica
te a României, sarcinile ce re-

vin organelor și organizațiilor 
de purl id, colectivelor de on 
meni ai muncii din municipiul 
nostru pentru realizarea cinci
nalului înainte de termen, sarci
nile invStămintului de partid șl 
ale propagandei prin conferințe 
in lumina programului de edu 
< -ilie comunista elaborat de con
ducerea partidului. A »'xistal 
preocupare «a aceste teme să 
fie tratate cu ajutorul celor mai 
competente cadre. Au linul ex
puneri și au condus dezbateri 
membri ai comitetului munici
pal de partid, cadre din aparatul 
de stal și din economie, unii 
dintre cei mai buni lectori.

IJna din principalele cerințe 
pus- de partid în fața activilS- 
ții de propagandă este legarea 
ei cit mai strinsă de viată de 
realitățile locale, de probleme 
Ic cu care este confruntat fieca
re colectiv; de aceea una din 
zilele cursului este dedicată u- 
nor prelegeri privind perspecti
vele de dezvoltare a localităților 
municipiului în actualul cincinal 
principalele Obiectiv© economice 
și socinl-culturale, sectoarele de
ficitare, deficiențele și modalită
țile de înlăturare a acestora din 
activitatea unităților soclal-eco- 
nomice.

Munca de propagandist presu 
pune folosirea unei mari varietăți 
de mijloace pentru influențarea 
conștiinței oamenilor. Dată fiind 
această situație o parte dintre 
activități sînt consacrate pregăti
rii metodice mijlocind un schimb 
de experiență, o confruntare de 
idei asupra artei de a face dez
baterile în cadrul învățămîntu 
lui de partid cît mal interesante, 
atractive, 
înriurire 
nilor.

Cursul

cu o mare putere de 
asupra gîndirii oamo-

de pregătire o propa-

gandlștilor din această lună mar
chează de fapt Începutul unei 
activități de Instruire ce va fi 
continuată în cursul întregului 
an de învățămlnt. Și apoi mai 
estc necesar Ca propagandistul 
sa se preocupe el Însuși, zi de 
zi, d« 
ridio 
lomplctînd astfel 
politico-idcolugice 
Înșiruire. In această 
tivă este necesar 
ganeh , .
să-și îndrepte atenția spre crea
rea tuturor condițiilor ca munca 
dr propagandă să se ridice la 
nivelul exigențelor actuale ceea 
ce va stimula activitatea propa
gandiștilor va «spori eficiența 
muncii polilico-ideologlco Da» 
în această privință se pol som
nola de pe acum unele nea
junsuri și anume slaba partici
pare a propagandiștilor, le la 
prcparațlile Potrila, Lupeni. Co
rcești, l.C.P.MH., B.A.T., 1.I.L, 
U.U.M.P. T.C.M.M, și E.M. Paro- 
șrni. Ce denota aceasta? Faptul 
că organele d<- partid respective 
nu se ocupă cu grija și răspun
derea necesară de îndrumar» a i 
controlul propagandiștilor, de 
modul cum își perfecționează 
propria pregătir •

Eforturile conjugate ale orga
nizațiilor de partid, ale cabi
netului de partid și ale propa
gandiștilor — iată ceea ce este 
necesor pentru ca pregătirea 
noului an de învătămînt să se 
ridice la nivelul cerințelor ac
tuale. ca să e asigure propa
gandei de partid un conținut 
bogat de idei, forța de convin
gere și influențare corespunză
toare.

Petru BÂLAN
Cabinetul de partid 

Petroșani

.• propria-i pregătire; să si-o 
r i uorlecționeze continuu, 

cunoștințele 
primite la 

In această persp»<•- 
este necesar ca or- 
și orgonizatille de partid

la

I
I
I

Grupa sanitară din Anlnoasa Ișl începe desfășurarea pro-

con- 
con- 

fi

luate
cele

Pe- 
dr.

Formafia U.U.M.P.-ului 
rănit ia gambă...

scrisoarea 
dv

oamenilor
în această

După cum lesne se observă, tovarășe ION RUSU 
(Jieț), sînteți in posesia mai multor date concrete privind 
modul cum își îndeplinesc (dv. ziceți că „total, nu-și înde
plinesc") atribuțiile de serviciu vînzătoarcle de la „Aliinen 
tara" din Jieț și factorul poștal. Cu prima ocazie — dacă 
va mai fi nevoie, in urma acestui prim „semnal" vom 
veni să constatăm și noi „pe viu", realitatea.

9 De ce, în Vulcan, se vînd puii cu 19 lei kg., iar in 
Lupeni cu 17 lei? —ne întreabă LĂURENȚIU MIKLOS 
(Vulcan, str. Republicii nr 27 ap. 31). ...Și în Petroșani, u 
ncori, chiar cu 15 lei kg ! De ce ? Nu știm. Poate ne va 
răspunde cineva. Cine știe !

ln vederea pregătirilor ce 
se fac pentru Săptămina 
Crucii roșii a cărei dală se 
va încadra in intervalul 17-23 
septembrie a.c.. la Spitalul u 
nificat din Petroșani s-a des
fășurat. zilele trecute, con
cursul grupelor sanitare — 
faza orășenească.

In prezenfa secretarului co 
misiei județene de Cruce ro
șie, NICOLAE ȘERBAN și a 
președintelui comisiei muni
cipale de Cruce roșie, FRAN-

s-a dat rapor- 
conducătorii 

participante

CISC lACOB, 
tul de către 
grupelor 
concurs.

A urmat desfășurarea 
cursului 
sta in 
practice, 
tent. La 
membrii 
dit stăpinirea 
generale in acționarea 
mul ajutor din focare obiș
nuite, accidente și calamități 
De asemenea, participanții

pe grupe care 
probe teoretice 
susținute concomi- 

probele teoretice 
grupelor au dove- 

cunoștințelor 
la pri-

® Intrucit a avut uncie neplăceri cu casierul din sta 
fia C.F.R. Vulcan. ILIE 1IULUDEȚ din Vulcan (str. Rt pu 
blicii (nr. 36. ap 2) ne întreabă indignat, dacă stația a 
ceasta c.......proprietate personală a tov. Dumitru Bălăci ?
Nu, nu este. Sesizăm cele întimplate Direcției regionale 
C.F.R. pentru că. se pare, aveți dreptate.

® Stimate tovarășe IO AN ȚINTĂ (Vulcan str. Căprioa
rei nr. 4). considerăm că „ruptura" dintre dv. și._ medicină 
e neavenită Continuați să credeți în „sfatul medicului" 
pentru că, oricum, problema unei foi <le boală neprelungi- 
te nu vă „forțează" să deveniți un potrivnic al medicilor.

9 CRISTINA STÂNCI din Bărbăteni. aduce acuzații 
la adresa unei vînzătoare din cartier dar îi uită... numele. 
Și mai zice s-o aflăm noi că „nu se poate să n o dibuim"... 
Ba. se poate ! Dacă dv., înainte de a expedia scrisoarea Ia 
poștă, n-ați aflat cum se numește vînzătoarea (și nici nu
mărul magazinului) cum o să aflăm noi ?...

• O SCRISOARE SEMNATĂ CU 18 NUME INDES
CIFRABILE se împotrivește zgomotelor din preajma Spi
talului unificat Petroșani Și noi ne împotrivim !

9 Da tovarășe IOSIF TOMUȘ (Lupeni) p foarte fru
mos la Tg Jiu și defileul e frumos vara, dar nu înțelegem 
ce va determinat să ne comunicați nouă că magazinul auto- 
moto «lin capitala Gorjuluî a fost. închis pentru inventar 
s> ați făcut drumul degeaba !

demonstrat iscusința, 
practic in acordarea de prim 
ajutor.

Comisia de verificare con
dusă de doctorul ION SA- 
MOII.A. directorul policlini- 
nii. a stabilit clasamentul 
■'oncursului după cum ur
mează :

LOCUI 1 : Formația U.U.M 
Petroșani 'îndrumător tehnic 
dr. Aurel lluna). LOCUL 2 : 
Formația Aninoasa -artier 
(îndrumător tehnic dr VIO
RICA NICULESCU); LOCUL

3: Circa / Petroșani (îndru
mător tehnic dr ION STAN); 
LOCUL IV: Circa Il-a ~ 
troșani (îndrumător 
GEORGETA SEMASCHIE- 
V1CI).

Cum in această perioadă și 
in celelalte localități din Va
lea Jiului se desfășoară fa- 

cele mai bu- 
promova la 
din 17 sep

za orășenească, ■ 
ne echipe vor 
faza municipală 
tembrie a.c.

Ion LICIU
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Prof. Dumitru SUSAN
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Kemeny Farkas, nc-a lă 
o caracterizare edlffcatoa-

activități. O ast- 
care s-a degajat

lucru, a avut loc
Casa de cultură din Petroșani 

Comitetului

Bărbal inimos, voinic. cu 
ochi mari și expresivi, lancu 
avea în ființa sa o distincție 
$1 o noblețe naturală ce exer
cita o adevărată putere de fasci
nație in rîndul oamenilor săi. 
Un ofițer din armata dușma
nă. — • - -
sat 
re cu privire la prețuirea de 
care se bucura lancu în tabă
ra moților din munți: „Moții 
considerau ordinele sale de 
sfinte, inviolabile și strîns o- 
bligatnriî. (...)".

Ridicfndu-se alături <le cei
lalți revoluționari români, pen
tru drepturile iobagilor șl ale 
națiunii române, lancu nu s-a 

g ridicat împotriva poporului 
g maghiar și n-a confundat nici 
g o clipă națiunea maghiară cu 
g aristocrația maghiară din Ar- 
g deal. „Nu vrem a dezonora ca- 
B racterul întregii națiunii ma- 
B ghiarc. Nu. De asta să ne fe- 
B rească Dumnezeul popoarelor" 
B — spune Avram lancu. care 
B s-a arătat dispus să trateze cu 
B Kossuth pe bază de egalitate 
B fiind convins că intre cele
■ două popoare .armele nu
■ pol hotărî niciodată", deoare- 
B ce, după părerea sa.: „firea 
B ne-au așezat in una patrie, ca 
B împreună să asudăm < ullivîn- 
B d-o și împreună să gustăm și 
B -I sngem dulceața fructelor

Icrc a națiunii române. Iar Iul 
lancu i s-a oferit o „tinichea" 
imperială, pc care a reiuzat-o 
cu ostentație și demnitate, ce- 
rtnd : .84 se decoreze mai in- 
lii națiunea cu împlinirea pro
misiunilor".

I ovltura primită de națiu
nea română din partea curții 
imperiale, care l-a refuzat 
drepturile pentru care singe
rase ații de mult in focul bă
tăliilor din munți, a f°sl re
simțită de lancu in toate fi
brele ființei sale.

Deși delegația românilor, 
formală din Șaguna. Barlțtu, 
laurian. Popasu și Ion Malo-

clanșind boala teribilă sub 
semnul tragic al căreia se va 
desfășura toi restul vieții sa
lo.

Fliberat apoi de teama unor 
răscoale populare, eroului I 
s-au oferit onoruri șl posturi 
sinecurislc. dar lancu le-a re
fuzat, lăminind să-șl poarte și 
să-și cinic din fluier jalea șl 
durerea 
satele și 
ților săi 
rau șl-1 
dragoste

fizică și morală prin 
lîrgurile din tara mo- 
dragi, carc-1 inconju- 
priveau cu aceeași 
și admirație și fn zi

lele jalnice ale vieții sale, ca 
și în zilele de glorie și biru
ință asupra dușmanilor.

Șl PERSPECTIVA MIȘCĂRII
ARTISTICE DE AMATORI

Proporl.»i foarte întinse — care nu semnificația unei foar
te convingătoare dovezi a talentului ce ^il.lșluleștc m ■ ,-,i- 
meni — a luat în țara noastră mișcarea artiștilor amatori. 
Dar nu numai că a proliferat numeroase formații, multe cu 
o faimă ce a depășit de mult hotarele țării, (\ a căpătat o 
loi mai accentuată notă de profcsionalitate. adică de con
știință artistică dr sine. In această realizare un merit prin
cipal revine școlilor populare de artă, organisme care prin 
grija ce o manifestă atft de constant partidul și statul nos
tru pentru dezvoltarea armonioasă a personalității umane, 
sînt un sprijin prețios al artei amatorilor. Existența Școlii 
populare de artă din Petroșani, a cxamenclor de admitere 
•i a proximității începutului unei noi perioade de pregătire 
școlară, au fost motivele care nc-au determinai să avem o 

on vorbire cu directorul școlii, profesorul Gheorghe

rescu, a făcut numeroase și 
insistente demersuri pe lingă 
curtea din Viena, iar lancu a 
fost în mai multe rînduri în 
audiență la împăratul Francisc 
losif, acesta răraîne Impasibil 
față de doleanțele națiunii ro
mâne și in februarie 1851 dis
pune ca lancu să părăsească 
Viena. ca un adevărat răufă
cător. Dezamăgirea din sufle
tul tancului Ircbuie să fi a- 
lins acum momente de tensiu
ne dureroasă, care i-au zgu
duit intreaga ființă. De aceea 
in vara anului,1852, cind îm
păratul vizitează Ardealul și 
se abale si în „Țara moților", 

' lancu nu-i iasă în înlîmpina- 
re in nici una din localitățile 
prin care a trecut, servind în 
felul acesta o binemeritată 
lecție perfidului suveran.

Figura lui lancu, care era 
atunci un adevărat simbol al 
nădejdii de libertate și al răz
vrătirii impoiriva vechilor pri
vilegii feudale, devenise inco
modă pentru regimul reacțio
nar reinstalat în Transilvania 
De aceea, în 17 august 1852 
lancu este arestat și închis la 
Alba-Iulia, fiind maltratat în 
chip barbar de slujitorii zeloși 
ai împăratului. Drama pe care 
o trăia încă demult, cunoaște, 
sub presiunea acestui trata
ment inuman și brutal, o ten
siune dincolo de limitele po
sibilului, disloclndu-i echili
brul sistemului nervos șl de-

Jn scurtele momente de lu
ciditate, lancu își da seama 
de tragicul epilog al vieții sa
le început în închisorile im
periale din Alba și Sibiu. Tra
diția spune că în 1872, aflin- 
du-se în hanul „Matca" din 
Bala de Crlș, lancu critica cu 
vehemență pc împărat șl ca
marile sa. Fiindcă avocatul G. 
Secula îl face atent, intre cei 
doi are loc un scurt șl răscoli
tor dialog :

,,— Șlii dumneata cu cine 
vorbești ?

— Cum să nu știu. Cu A- 
vram lancu, prefectul legiuni
lor...

— Nu e adevărat 1 lancu a 
murit acum 22 de ani".

Presimțind parcă întunericul 
ce avea să-i învăluie lucidi
tatea și ultimii ani de viață. 
Avram lancu își redactează 
încă din 1850 testamentul — 
o zguduitoare și emoționantă 
dovadă de patriotism, de nes
tăvilită dragoste pentru națiu
nea sa, căreia i-a închinat în
treaga sa fință :

„Unicul dor al vieții mele 
este să-mi văd națiunea mea 
fericită, pentru care după pu- 
tert am și lucrat pînă acuma, 
durere, fără mult succes, ba 
tocmai acuma cu întristare 
văd că speranțele mele și jert
fa adusă se prefac In nimica. 
Nu știu cîte zile mai pol avea ; 
un fel de presimțire îmi pare 
că mi-ar spune că viitorul es

le nesigur. Voicsc dar și ho
tărî! dispun, ca după moartea 
mea, tontă averea mea mișcă
toare și nemișcătoare să trea
că In folosul națiunii, pentru 
ajutor la înființarea unei aca
demii de drepturi, tare tre
zind că luptătorii cu armele 
legii vor pulea scoate drei tu
rtle națiunii mele”.

„Cîmpcni, 20 decembrie 
Avram lancu, advocat și 
(oct emerit".

In anul 1872 zbuciumul 
cuiul a încetat definitiv, 
dimineața zilei de 10 septem
brie eroul a fost găsit mort 
in casa brutarului Ion Stupină 
din Baia de Crlș, avind asupra 
sa doar o năframă zdrențuită, 
fluierul de cireș și o jalbă că
tre împărat, mototolită șl în- 
gălhenită de vreme.

In 13 seplembrie 1872 cor
pul neînsuflețit al lui Avram 
lancu — a fost coborît în pă- 
mîntul Ardealului, sub goru
nul lui Horea de la Țebea, 
sub ochii umezi ai unei asis
tențe de peste 10 000 de moți 
șl |ăranl din Zarand, veniți, 
în poîida măsurilor restricti
ve, să-șl ia ultimul rămas bun 
de la „Craiul munților".

Aceeași tradiție consemna
tă de I. Rusu Abrudeanu în 
lucrarea „Moții" (pag. 227), 
relatează că : „La eîteva zile 
după înmormântare au venit 
la advocatul Sigismund Borlea 
din Baia de Criș doi moți ti
neri, au cerut să le spună cit 
fac cheltuielile înmormînlării 
și îndată le-au achitat. Cine 
au fost și de unde au venit, 
n-au vrut să spună și nici as
tăzi nu se știe". Esle și în a 
ceasta o netăgăduită dovadă 
a admirației, atașamentului si 
prețuirii fără margini de ca
re lancu se bucura din partea 
moților săi și dincolo de mor- 
mint.

La împlinirea unui secol de 
la moartea sa, cind visurile 
i-au fost cu prisos împlinite, 
cînd. în lumina celei mai ge
neroase gindiri umane concre
tizată în politica Partidului 
Comunist Român, marea fami
lie a națiunii noastre socialis
te muncește înfrățită pentru 
fericirea tuturor fiilor Repu
blicii Socialiste România, cu- 
vine-se să. ne plecăm frunțile 
în fața memoriei eroului națio
nal Avram lancu și, sub Go
runul Iui Horea, în fața lespe
zii ce-i străjuiește mormîntul.

Cc responsabilități revin 
școlilor dc această natură, to
varășe Popa ?

— Să pregătea st ă instructori 
h artiști pentru formațiile de a- 
inatori. Ce însemnează această 
pregătire ? O perioadă de la doi 
la cinci ani. proporțională cu 
dificultatea specialității, în care 
elevii noștri învață sub supra
vegherea profesorilor tainele de 
ordin tehnic și primesc, în pa
ralel, o cultură artistică, indis
pensabilă în zilele noastre ar
tiștilor amatori. Este un salt 
calitativ — exigențele specta
torului sint valabile și pentru 
arta amatorilor.

— înțeleg că școala populară 
de arfă oferă mai multe spe
cialități. (sau secții) candidați 
lor, potrivit aptitudinilor. Ni le 
puteți enumera ?

— Avem clase de pian, canto, 
vioară, chitară, acordeon ins
trumente de suflat (flaut cla
rinet, oboi, trompetă, saxofon, 
trombon), actorie, țcsut-cusut 
(pentru fete), artă plastică. Fie
care dintre ele este condusă de 
un profesor cu pregătire cores
punzătoare Și cu experiență ar
tistică și didactică, cum sînt 
actorul Alexandru Jeles. picto
rul Victor Sylvester, prof Hcd 
wjga Neag și toțj ceilalți.

— Care sînt condițiile de par
ticipare la cursurile școlii ?

— Cei care doresc (și au ap
titudini, de fapt există o probă

® Paradoxul istoric al fixării
■ revoluționarilor români în ta- 
® băra adversă revoluționarilor 
® maghiari, adică alături de 
® Curtea austriacă, a fost trăit 
p cu adincă durere și dezamă 
g gire de Avram lancu. care în- 
@ că de la începutul luptelor n ~ 
g avut încredere în „aliatul fă 
0 țarnic" șl în intimitatea sufle- 
9 Inlui său. a dai dreptate ira- 
B lelui și cărturarului Bălcescu 
8 care-i spusese în cursul tra- 
B tativelor din munți... ,.li’ < rLa- 
B tea naționalităților nu poale 
B veni de la curțile împărătești
■ si din mila împăraților și a
■ despoților, ci numai dinlr-o u- 
• nire slrînsă între toii românii
■ și dintr-o ridicare a tuturor
■ împreună și în solidaritate cu
■ ’oale popoarele împilate". 
“ Lupta și eroismul români- 
“ lor au fost zădărnicite datori

tă perfidiei împăratului Fran
cisc losif șl a curtenilor săi. 
Singele și viețile moților că- 
zuți in încleștarea crîncenă 
din munți au fost răsplătite cu 
promisiuni și zîmbete. apoi cu 
aminări și In cele din urmă cu

g refuzul calegoric de recunoiș-
■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■•

Pe marginea consfătuirii de lucru organizate de secretariatul 
Comitetului municipal de partid

de admitere, eliminatorie), tre
buie sâ aibă avizul instituției 
sau întreprinderii la care func
ționează — cursurile se desfă
șoară In timpul liber al elevilor, 
cuprinși în activități la locurile 
lor de muncă. Teoretic, clubu
rile, căminele culturale. între
prinderile și instituțiile cure se 
preocupă de arta amatorilor și 
au formații, trebuie să îndrepte 
pașii celor talentați cătrc școa
la noastră. Este interesul dum
nealor, firește, dar în realitate 
lucrurile nu se petrec așa...

— Ce se inlimplS după ab
solvire ?

— Pentru a cvolua sub ra
port artistic, absolvenții noștri 
trebuie cuprinși în diversele for
mații dc amatori, cărora Ic-or 
inocula un spor de competen
ță profesională,

— Ne amintiți cîțiva dintre 
absolvenții cu calități promi
țătoare ?

— Desigdr — Gheorghe Ne- 
graru și Gheorghe Seres (acto
rie). loan Hamzu (clarinet, sa
xofon). Rodica Giosan, Doina 
Decuscară, Gina Pătrășcoiu — 
premiate în diferite concursuri 
pentru calități muzicale. Ema
nuel Stingă, Gh. Rădăucc-anu, 
Wilhelm Gorgan...

— Sinteți și un neobosit ani
mator artistic. Cunoscînd, deci, 
și relieful formațiilor artistice 
de amatori din Valea Jiului, ce 
dorință aveți acum, in prag de 
nou an școlar ?

— Ca școala pe care o con
duc să colaboreze trainic și 
fructuos cu mișcarea artistică 
de masă. Pentru că este mul
tă nevoie. Iată doar un singur 
aspect — la noi există o clasă 
de actorie (și brigăzi artistice) 
în timp ce multe cluburi sînt 
deficitare la acest gen dc activi
tăți. Să nu mai adaug și altele..

— Să sperăm, tovarășe Gheor
ghe Popa, că cei responsabili 
de mișcarea artistică de ama
tori se vor gindi, citind aceste 
rinduri, mai insistent la uers- 
pectiva formațiilor de Pe ’îngă 
cluburi și casele de cultură.
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Pe ecrane

Filmul „Inima e un vinător singuratic' investighează 
cu finețe și subtilitate universul sufletesc al unui tfnăr 
surdo-mut, urmărește reacțiile lui la dramele celor din jur, 
al căror martor este.

Singur pe lume, tinărul gravor John Singer are doar 
un prieten, pe Spiros un alt surdo-mut care e și arierat 
mintal. Cind acesta este închis intr-un ospiciu din Jefferson, 
se mută și Singer in acest oraș pentru a fi mai aproape de 
prietenul lui. Altruist și binevoitor, sensibil la suferința u- 
mană, John înțelege și drama adolescentei Mick, fiica gaz
dei sale. Fata, mare iubitoare de muzică, nu-și poate în
gădui nici cel puțin să meargă la un concert din pricina 
mijloacelor materiale extrem de modeste ale familiei, in 
care tatăl, accidentat, nu lucra de multă vreme. Cu chiria 
abia iși mai poate achita taxele la colegiu. Impresionat de 
suferința fetei, Singer ii cumpără fetei un pick-up și discuri 
petrecind ore întregi alături de tinăra transfigurată de feri
cire, care prin gesturi și mimică îl ajută să „perceapă" mu
zica Astfel, aceste două firi însingurate se apropie una de 
alta cu o prietenie care devine pe zi ce trece tot mai strin- 
să. Singer devine părtaș la o altă intimplare dramatică : 
conflictul dintre un tată și fiica sa care se căsătorise împo
triva voinței tatălui său. era urmărit de ambiția ca ginerele 
său să fie medic. A fiind că tatăl e bolnav de cancer, tinăra 
iși va îndrepta toată afecțiunea spre tată. Amenințată de 
părinți că va trebui să-și intrerupă studiile pentru că nu 
mai au cu ce s-o întrețină. tinăra melomană Mick trece 
prinir-o criză sufleteasră Ea e nevoită să-și caute o slujbă 
Și să renunțe la visul de a ajunge pianistă. Debusolată, lip
sită de orice ideal, cu perspectiva unei vieți cenușii, ea este 
dezamăgită și in dragostea pentru prietenul ei. Ixi toate a- 
ceste seisme umane John este părtaș, le înțelege in toate 
semnificațiile și ajută după puterile lui. De o mare sensibi
litate care e sporită și de infirmitatea lui, el e zguduit de 
vestea marții prietenului său. Ințelegind cit e de singur in 
lume, se sinucide. Citeva luni mai tirziu. ducindu-se la mor- 
mintul lui. Mick înțelege că niciodată nu-și va putea uita 
prietenul dispărut care i-a servit ca sprijin moral și i-a dat 
tărie să înfrunte greutățile vieții.

..Inima e un vinător singuratic" (rulează la cinemato
graful .Cultural" din Lupeni}. esle un film de excepție. Este 
o Operă al cărei caracter insolit, de poezie stranie și de mare 
densitate emoțională, cu o narațiune concisă, ii dau o valoa
re deosebită. El ne dezvăluie fața adevărată a Arnericii. im- 
potmolită in ură rasială, în mediocritate și plictiseală, in 
mizerie umană, la care sint sortiți oameni cinstiți, dar fără 
posibilități materiale pe care nici nu și le pot procura intr-o 
lume dezumanizată de goana după profit.
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Noi documente despre
Avram lancu

Opl noi documente inedite, de 
o excepțională importanță isto
rică, referitoare la personalitatea 
lui AVRAM IANCU, au fost 
descoperite recent de cercetă
torii Arhivelor Statului din Cluj. 
Tinărul revoluționar apare in 
documentele depistate ca un 
conducător unanim recunoscut, 
iubit și respectat de mase, dîrz, 
cu o voință neclintită în apăra
rea drepturilor și libertăților ce
lor oprimați. însuși lancu, într-o 
convorbire consemnată de un 
funcționar superior cezaro-cră- 
iesc, recunoaște că „opt regi
mente nu sint în stare să-i țină 
in ordine pe supuși așa ca eu

singur". Aceste documente, care 
vor vedea lumina tiparului pen
tru prima dată cu prilejul cen
tenarului morțli eroului, relevă 
noi laturi ale caracterului și 
crezului său revoluționar, com
pletează figura luminoasă a ce
lui ce-șl declarase drept țel su
prem al vieții „fericirea națiunii 
române". In ucelașl timp pre
țioasele manuscrise oferă noi 
date privind organizarea luptei 
revoluționare, descriu atmosfe
ra din preajma revoluției, 
fac referiri la prietenii și colabo
ratorii aprppiați ai lui Avram 
lancu, între care Bărnuțlu. Bu- 
teanu, Balint.

Schimbul de experiență, opiniile supuse unor 
dezbateri colective reprezintă modalități utile dc 
perfecționare a oricărei " ' ~
fel de acțiune, din 
o rbală atmosferă de 
zilele trecute la 
unde, din inițiativa secretariatului 
municipal de partid, a fost dezbătută problema
tica actuală a culturii de masă din Valea Jiului 
și perspectiva ei de îmbunătățire pentru a fi ridi
cată la nivelul exigențelor reieșite din documen
tele de partid.

Punctul de plecare a fost oferii de analiza pro
gramelor de activitate lunară, a căror întocmire 
și formulare exprimă primul pas în realizarea o- 
Ir.ectivelor propuse. In această privință, tovarășul 
loan Badea, activist al Comitetului municipal de 
partid, reliefa eîteva carențe în selectarea Iernati
că și competenta conferențiarilor la căminele cul
turale din Cîmpu lui Neag și Iscroni, la cluburile 
djp Lonea și Aninoasa, la Casa de cultură din U- 
ricani. O examinare atenlă a programelor acestor 
cluburi întărește supoziția că, adeseori, nu se fa
ce selectarea tematică cea mai necesară specifi
cului local, fapt ce indică minusuri în munca con
siliului de conducere și neracordarea la obiecti
vele ce stau în atenția organelor și organizațiilor 
de partid.

Munca și conducerea colectivă este un princi
piu statornicit solid in întreaga activitate a parti
dului nostru. In instituțiile de cultură el acționea
ză prin intermediul acestor consilii de conduce
re, organisme care trebuie să funcționeze irepro
șabil, garanlind calitatea activității și eficiența ei. 
Posibilitățile lor sînt ample, putînd face chiar și 
înceicări dc prospectare (sondaje, anche
te etc.). De curind in Valea Jiului au fost 
reorganizate consiliile de conducere 'de pe lingă 
cluburi și case de cultură, deci avem temei să ne 
așteptăm la un suflu nou in acest domeniu de ac
tivitate.

Drept criterii ale eficienței mai sini, în afara 
selec tării tematice cele mai adecvate, competența 
conferențiarilor și diferențierea pe categorii de 
virslă. de profesiune etc. Este știut că un confe
rențiar își poale face, prin calități personale, ex
pune: ea deosebit de interesantă, care să-i acti
vizeze pe participant; altul, are un mod de pre-

zenlare mai sec. In acest sens sin. elevatoare 
indicațiile tovarășului Ionel Cazan, se< retar al Co
mitetului municipal de partid, care recomanda o 

ricnlarea spre conferențiari care să vorbească 
convingător și să se apropie de ascultători. In 
privința diferențierii activităților, se așteaptă o 
restructurare în cooperarea dintre club, comitete 
șl organizații U.T.C. și comitetele sindicale. Defi
cient'- de această natură am desprins din opiniile 
tovarășilor Viorel Țăndărică (club Lupeni), loan 
Floca (club Petrila), Eniilian Fenișeru (club Ani
noasa). O colaborare rodnică dintre aceste orga
nisme dă un spor de prestigiu activităților, o ca
nalizare a eforturilor spre același tel, determinind 
un interes mai ridicat al oamenilor pentru club, 
văzut nu doar în latura lui secundară, de lăcaș de 
distracție (seri de dans, diverse jocuri), ci ca 
instituție în care pol afla răspuns la multe din în
trebările care frămîntă conștiința omului contem
poran. De fapt, în această latură trebuie găsite 
și experimentate noi formule organizatorice, mai 
atractive, apropiate omului. Directorul Casei de 
cultură din Petroșani, prof. Vasile Chirculescu. a 
și lansat o idee : de ce în acțiunile cu carac ter de 
educație științifică nu se folosesc filme sau diafil- 
me, și alte mijloace audio-vizuale ?

Important este, preciza tov. Ionel Că
zni, cum facem selecția tematică și cum ne 
respectăm programele. Dacă se aleg problemele 
cele mai importante, cu caracter local, evitînd ge- 
ncr.ili ăți care merg oricind și oriunde, dacă exis
tă competentă in tema abordată, oamenii 
sini atrași, iar propagarea ideilor devine 
eficientă. La Petroșani există o exjre- 
riență valoroasă în această privință • care 
trebuie cunoscută mai bine și extinsă. Totodată, 
avind în vedere că în Valea Jiului se află con
centrat un mare număr de cadre didactice, tre
buie să existe o mai adincă antrenare a lor în 
munca culturală, de altfel aceasta e o obligație ce 
l? revine pe linie profesională. Un aspect deose
bit de important al muncii cultural-educative de 
masă este acela al legării, al raportări perma
nente la problematica organelor de partid. 
Organizația activității culturale de masă, 
modelatoare, educativă în esența ei. trebuie să 
cerceteze zonele de interes ale oamenilor.

T. SPATARU

T. S.

Noutăți 
la Amafilm 

Lupenl
Cineamatcrii din cadrul 

„Amafilm" Lupani sint neo
bosiți in activitatea lor care 
le-a adus multe satisfacții. 
De curind a fost terminat fil
mul de protecție a muncii 
„SUSȚINEREA ABATAJU
LUI CU PLASĂ METALICA" 
(regia Constantin Armeanu), 
film documentar de populari
zare care se folosește de i- 
nițiativa Eroului Muncii So
cialiste, șeful de brigadă Pe
tre Constantin. De menționat 
că filmul a fost realizat la 
cererea exploatării miniere.

„MANIFESTUL" este un 
alt film artistic la care lu
crează Oscar Simonis. El este 
legat de evenimentele tragice 
de la Lupeni din 1929

La cererea consiliului popu
lar din localitate, cineamatorii 
de la „Amafilm" au început 
lucrul la o nouă peliculă — 
documentarul .LUPENI IERI. 
LUPENI AZI" In atenția ci- 
neamatorilor se află și con
cursul de creație care se va 
desfășura in lunile viitoare 
in țara noastră in cinstea a- 
niversării a 25 de ani de la 
proclamarea Republicii.

C n Valea Jiului nopțile de 
I vară au farmecul lor a- 
B parte. Pc aleile parcuri

lor tineri voioși, abia cu cîte- 
va ore în urmă încă în șut, în 
adîncuri, și-au aflat bun tova
răș acordeonul, poate instru
mentul cel maj iubit de mi
neri.

Am amintit de acordeon. Nu-j 
vorba numai de el. Minerilor în 
general le place muzica. Acor
deonul prin excelență e mai în
drăgit față dc alte instrumen
te. Abatajele și galeriile, tot 
ceea ce înseamnă mină, au în 
întreaga lor ființă o muzicalitate 
proprii-.,

Dacă-i veți cunoaște mai în
deaproape pe mineri, vă veți 
convinge că muzica nu numai 
că le-îndulcește viața dc la su
prafață, unde nu încordarea, 
unde nu lupta eu natura, unde 
nu ceasuri de total efort pen
tru a smulge cărbunele îi fac 
aspri și neînduplecațj tot tim
pul șutului, dar în general, mu
zica e o părticică ce face parte 
din viața minerilor.

Seara in Valea Jiului 
se <întă mult. se. cînlă 
din toi sufletul, Cînd si
rena anunță că în subteran în
cepe schimbul dc noapte, cîn- 
tecul coboară o dată cu mine
rii în adînc.

In noaptea asta nu-i de glu
mit cu cei din abataj spunea 
mereu Farkaș, mecanicul dc lo
comotivă. Pînă dimineață mai 
am nevoie dc cel puțin 300 de 
goale-. Am plecat, că de alt-

fel n-am chef să-mi lunece orta
cii pălugă pe spate... Cu asia, 
discuția dintre noi s-a terminat, 
căci Farkaș puse locomotiva în 
mișcare și ..zbură" spre puț du
pă o nouă garnitură de vago- 
nete.

Deasupra, în abatajul frontal 
lung de 110 metri, 30 de mineri 
care, pînă acum doi ani încă nu 
se cunoșteau, sînt în această 
noapte în schimbul de tăiere.

devărată. Ne-o vor confirma și 
zorile ? Dar pînă atunci să ne 
întoarcem pe frontal. Cel mai 
greu punct de lucru din abataj 
esle cîmpul de pe acoperiș. Aici 
muncește Daurian Straț, șeful 
schimbului de noapte. Lingă el 
un tînăr. De obicei, alături de 
Straț găseștj mai întotdeauna 
cîte un tînăr. Ii trece prin ,,școa
la" lui cîtva timp, le dă aripi, 
apoi ii lasă să zboare singuri.

șeșli rațional tehnica, storcind 
din ea tot ce poate da, 
cere multă îndemînare, curaj 
și pricepere. Sînt calități care 
nu lipsesc, în abatajul frontal 
2-vest. Ele sînt mereu întreți
nute și alimentate ca un foc 
nestins.

— In sectorul nostru mun
cesc oameni de ispravă, ne spu
ne maistrul miner Ion Gioancă. 
Dacă ortacii lui Laurian pușcă

0 NOAPTE ÎNTR-UN ABATAJ
Fragment din volumul „Bună dimineața via|ă“, de VICTOR DELEANU, 

aflată sub tipar Ia Editura Politică

Este schimbul condus de un 
om bine cunoscut în Lupeni. 
Biografia lui se contopește cu 
cea a minei, a orașului, a lot 
ce suflă în jurul său. Se trage 
din neam vestit de mineri. în 
ale căror vine curge sînge de 
oameni iuți, îndrăzneți, neîm- 
păcați la greu. De altfel, munca 
ii zugrăvește cel mai bine chi
pul și caracterul.

Așadar, frontalul e pe mîini 
de nădejde și presupunerea me
canicului de locomotivă, m-a 
convins că e <-‘ît se poate de a-

l-am
de

se

E sigur pc ei. Și dacă 
găsit în cel mai greu colț 
lucru al abatajului, nu-i un fapt 
întîmplător. Mineritul nu 
învață cu mănuși, acolo unde
cărbunele pică din strat la pri
ma atingere a pilcului. Ase
muind abatajul cu o uzină sub
terană nu faci nici o greșeală Ins
talațiile electrice Și pneumati
ce, sutele dc metri dc crațer 
cablurile și conductele de tot 
felul, motoarele și perforatoa
rele, telefoanele, totul evocă 
uzina. Să mînuiești și să folo-

dimineața la ora 4, pînă la 6, 
cind vine schimbul 1, ci au și 
trimis la ziuă 100 tone di căr
bune.

In afară de unul singur, toți 
cei 30 dc mineri de la fronta
lul 2-vest sînt tineri. Virsta me
die, 26 de ani. Au venit din 
toate regiunile țării să învețe 
frumoasa meserie do miner. 
Aici ci și-au unit gîndurile și 
năzuințele, s-au călit și pregătit 
pentru viață.

Ion Tătaru lucrează de doi 
ani în mină. Este ajutor miner. 
Meseria a învățat-o în frontal.

Acum urmează școala de mineri 
de doi ani. Laurian Straț. cînd 
i-a dat recomandarea să devină 
membru de partid, i-a spus t

— Ioane, nu se cade să nu fii 
'miner pînă ce devii membru de 
partid. Ion i-a ascultat sfatul. 
In curînd în abataj numărul 
minerilor școlarizați va fi cu 
unul mai mult.

Gheorghe Damer este astăzi 
un miner harnic. Taie intr-o 
noapte o fîșie de 6 metri. Dar 
pînă nu dc mult încă rămînea 
mereu în urmă. Nici trei metri 
nu tăia. Straț nu l-a dădăcit 
prea mull. In mină timpul e 
prețios Faptele conving oame
nii mai ușor mai repede dccît 
vorbele. De aceea l-a așezat pe 
Damer alături de Ion Cornea și 
Gheorghe Constandache.

Damer, după eîteva șuturi, a 
rămas de rușine. Vecinii lui 
terminau dc tăiat .cîmpul în- 
tr-un timp mai scurt decît dura 
schimbul. S-a pus pe lucru pînă 
i-a întrecut. Inlr-una din zile 
i-a spus șefului de schimb :

—.M-ai ajutat la timp, altfel 
rămîneam de rîs în brigadă.

Ap trebuj să vorbesc de mulți 
•a să nu-i nedreptățesc : do tî- 
nărul miner Sava Buruleanu 
care-1 ajută pe Straț să pregă
tească pe ..bobocii" nou sosiți 
în mină, do Ion Răzir, Florian 
Bucătar Miha: Duță, Mihai 
Olah do cei do gemeni pe nu
me Dudu, dc frații Gheorghe 
și Constantin Bețeanu, frații 
Ion și Grigore Cornea, Cînd ,,pi-

kul" ajunge în mina lor. straiul 
devine neputincios, iar cărbune
le cade șiroi pe crațer.

Fiecare duce cu el în fronta
lul 2-vest cite o biografic co
mună și totuși deosebită una de 
alta, biografii ce constituie fie
care din ele cîte un subiect de 
portret sau reportaj.

In mină nu se văd zorile. 
Dar minerii știu oînd ele apar. 
Ci au semne ca o le spun E.ră 
greș, acolo în adînc, că la ră
sărit cerul c auriu, sau că soa
rele s-a ridicat do-o suliță. De 
pildă, în abatajul frontal 2-vcst 
o dală cu ortacii I ii Straț am sim
țit zorile, cînd fîșia era gata 
tăiată. Mecanicul Romulus lun
cii de pe locomotiva Diesel de 
mină, și Gheorghe Vija, semna- 
lislul de la puțul nr. 6, au sa
lutat zorile cînd cu mîna lor au 
înfipt cuitil pe tabela de mar
caj. acolo undp scrie 360 de to
ne de cărbune cocsificabil adus 
de Iu pura abatajului și uiors 
la suprafață.

Cînd sirena a sunat prelung 
vestind ora 6 dimineții și
ruri șiruri de luminițe despi- 
eînd întunericul în galerii adu
ceau cu ele în- mină freamă
tul zilei. Cei din schimbul I. 
care aseară au stat la sfat co
boară acum în mină. Tinărul 
ale cărui degete mîngîiau ieri 
acordeonul se pregătește acum 
să mîn'uiască perforatorul.

Abatajele cei din schimbul 
de noapte, îi așteaptă cu sim- 
țămintul datoriei împlinite.
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PREZENTE ROMÂNEȘTI
LONDRA 9 — Ministrul in

dustriei construcțiilor dc ma
il României, Ioan Avram, 
ncheiol vizita oficială fâ- 
în Anglia la invitația gu- 
lui britanic. Sîmbătă. 
iele român s-a înlllnit cu 
I Drumalbyn, ministru dc 

mrtamenlul industriei 
lui A fost dc 
ul României

prezența ambasadorului Româ
niei la Bonn. Constantin Oun
ces. a fost parafat protocolul 
cu privire la schimbul reciproc 
dc mărfuri pe anul 1973 și sem
nat protocolul privind coopera
rea bilaterală în domeniul leh- 
nico-economic.

Ultimele știri
______ __ "__  ___ Ultimele știri Ultimele știri Ultimele știri

DIN ȚARĂ ȘI 1»E PESTE HOTARE
lucrările
e româno-vest-ger. 

mane în vederea examinării 
posibilităților de dezvoltare, in 
continuare, a schimburilor co- 
morciale și cooperării tehnico- 
cc on ornice dintre Republica So
cialistă România si Republica 
Federala a Germanici.

La încheierea tratativelor, în

BRUXELLES 9 (Accrp.--> — 
In localitatea belgiană Rcbceq 
Rognon s-a deschis un festival 
dedicat României i festivalul 
care va dura trei zile. va pri
lejui acțiuni culturale româ
nești $1 belgiene. Tn cuvîntfirile 
rostite eu acest prilej s-n sub
linia* utilitatea unor asemenea 
manifestări pentru cunoașterea 
și apropierea dintre popoare 
menționind. în context relați
ile prietenești dintre România 
și Belgia.

w////rz////////z///z///z////////7//////////////z//////////////////////////z//zA/////z//////////////////////y/ZZZZZZZZ/ZZZZZ///zzz/////z//////^^

,1‘PONIA

discriminări; cooperare în vede
rea păcii și prosperității tării n 
din Asia. ,

care
importante depă-

Manifestări prilejuite de aniversarea

ROMANIA022

ORIENTULa

fost aprobate principiile 
normalizării relațiilor 

Chinezăcu R. P
9 — Corespondentul 
Florea Țuiu, transmi-

MUNCHEN’72

TOKIO 
Agerpres, 
le ; Primul ministru Kakuci Ta
naka a aprobat principiile dc 
baza ale normalizării relațiilor 
cu R.P. Chinezfi, elaborate do 
Consiliul Partidului liberal-de
mocrat — organism consultativ 
creat de guvern pentru exami
narea aspectelor concrete ale 
acestui important capitol al di
plomației nipone. In acest 
fost netezită calea spre 
pe care premierul urmeazt 
facă intr-un viitor apropiat 
Pekin.

Principiile normalizării ie 
Uor Japoniei cu R.P. Chineză, 
care, înainte de a fi supuse a- 
tenției primului ministru, fuse 
ră aprobate și de conduce’ 
P.L.D., se pronunță în esen 
pentru realizarea normalizării pe 
baza Cartei O.N.U. și a principi
ilor Conferinței de la Bandung; 
neamestecul în treburile Inter
ne; renunțarea la folosirea for
ței sau amenințarea cu forța; 
promovarea schimburilor econo
mice și culturale în condiții de 
egalitate șf fără nici un fel de

SOFIA 9. — Corespondentul 
Agerpres, Constantin Amarițci, 
transmite i Cu prilejul sărbă
torii naționale a Republicii 
Populare Bulgaria — a 28-a a- 
niversare a Revoluției Socialis 
tc — la Sofia a avut loc o ma 
nifestație a oamenilor mun
cii.

Prin fața tribunei din piața 
.9 Septembrie", în care se a- 
flau Todor Jivkov, prim-secre- 
tar al C.C. al P.C.B. președin
tele Consiliului de Stat, Stanko 
Todorov, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.B., preșe 
dintele Consiliului dc Miniș
tri. alți conducători dc partid 
și de stat bulgari, oaspeți de 
peste hotare, au trecut coloane

dc manifestanti purlînd 
carte pe care erau înscrise suc
cesele repurtate în întrecerea 
pentru realizarea și depășirea 
prevederilor celui dc-al șase
lea cincinal. Printre cei 
au raportat i~~ _ ....
șiri do plan în cele opt luni ale 
acestui an se numără oțelqrii și 
constructorii marelui combinat 
metalurgic dc la 
constructorii de 
firma „Bulcancnr" 
de la Institutul de 
..Energoproiect", 
niunii economice de 
garplod".

Manifestații ale 
muncii au avut loc 
orașe ale R.P. Bulgaria

Kremikovți. 
mașini do la 

proiectant ii 
proiectări 

colectivul 
stat

oamenilor 
și în alic

Un memorandum

(prin lelelon de ki trimisul „A- 
gerpres", llie Goga):

Jocurile celei de-a XX-a O- 
llmpiade dc vară, urmărite 
ilmp dc două săptămini cu un 
interes fără precedent de mi
lioanele de amatori dc sport 
din întreaga lume, se apropie 
de actul final.

A 14-a zi a Olimpiadei, an- 
tcpenultima, a lost pentru su
porterii echipei române ziua 
canotajului. încă din zorii zi
lei, sportivii delegației noas
tre care și-au terminat între
cerile, oficiali, ziariști s-au în
dreptat spre baza nautică dc 
la Feldmochlng, unde urmau 
să se dispute finalele compe
tiției de caiac-canoe.

La capătul celor trei ore de 
concurs, sportivii români au 
numărat patru medalii olim
pice : una de aur, cucerită de 
Ivan Patzaichin in proba de 
canoe simplu, două de argint 
la canoe dublu și caiacul de 
I șț una dc bronz la caiacul 
dublu fele. Celelalte două e- 
chipaje românești prezente în 
finale: caiacul dublu bărbați 
și caiacul simplu fete s-au si
tuat pe locurile 5 și respectiv 
6.

fată clasamentele celor șap
te finale :

canoe 1 : Ivan Patzaichin 
(România) — 4' 08" 94'100 — 
medalie de aur ; 2. Tamas 
Wichmann (Ungaria) — 4’12" 
42 100 — medalie de argint ; 
3. Detiei Lewe (R.F. a Germa
niei) — 4' 13" 63'100 — me
dalie de bronz.

Patru medalii olimpice cucerite 
intr-o singură zi de către sportivii

români ta caiac

Da

de

canoe 2: 1. U.R.S.S. (Vladas 
Cesiunas — Iurl Lobanov) — 
3’ 52” 60'100 — medalie de 
aur; 2. România (Ivan Pa
tzaichin — Serghel Covaliov)
— 3' 52" 63'100 — medalie de 
argint ; 3. Bulgaria (Fedla 
mlanov — Ivan Burucln) 
3’ 58" 10 100 - medalie 
bronz.

caiac 1: 1. Aleksandr Șapa- 
renko (U.R.S.S.) — 3'48 ”06 100
— medalie de aur; 2. Rudolf 
Peterson (Suedia) — 3'48”35 100
— medalie de argint ; 3. Geza 
Csapo (Ungaria) — 3’49"38 100
— medalie de bronz.

caiac 2: 1. U.R.S.S. (Nikolai 
Gorbacev — Viktor Kratasiuk)
— 3'31"23 100 — medalie de 
aur ; 2. Ungaria (Jozsei Deme
— Janos Ratkai) — 3'32" — 
medalie de argint ; 3. Polonia 
(Wladyslaw Szuszkiewicz — 
Rafal Pisocz) — 3’33'83 100 — 
medalie de bronz ; 4. R.D. Ger
mană — 3'34” 16 100 ; 5. Ro
mânia (Costel Coșnltă — Va- 
slle Simiocenco) -- 3’35"66 100.

caiac 4 : 1. U.R.S.S. Iuri Fila
tov, Iuri Stezcnko Vladimir 
Morozov, Valeri Didenko) — 
3T4”O2T00 — medalie de aur ; 
2. România (Aurel Vernescu,

Mlhal Zaflu, Roman Varlolo- 
meu, Alanase Sciotnic) 
3'15"07/100 — medalie dc 
glnt ; 3. Norvegia (Egil Wikc 
Soeby. Steinar Amundsen, To
re Berger, 
3’15"27/100 
bronz.

Caiac 1 
biclnskaia 
17/100 — medalie de aur i 2. 
Mleke Jaapies (Olanda) 2’04" 
03/100 — medalie de argint ; 
3. Ana Pielfcr (Ungaria) — 
2’05"50/i00 — medalie de
bronz ; 4. Irene Pepinghegc 
(R.F. a Germaniei) — 2' 06" 
55/100 ; 5. Bettina Miiller 
(R.D. Germană) — 2 06”85/100; 
6. Maria Nichiforov (România) 
— 2’07" 13/100.

caiac 2 fete: 1. U.R.S.S. (Lud
mila Pinaeva — Ekaterina Ku- 
risko) — l'53”50/100 — meda
lie de aur ; 2. R.D. Germană 
(lise Kaschube — Petra Gra- 
bovskyi) — l'54”30 100 — me
dalie de argint ; 3. România 
(Maria Nichiforov — Viorica 
Dumitru) — l'55'’Ol/lOO — me
dalie de bronz ; 4. Ungaria — 
l'55"12/100.

Jan Johansen) 
— medalie

fele: 1. lull. 
(U.R.S.S.) —

ir-

de

canoe
luptătorii noștri dc greco- 

romane continuă să se afirme 
șl să fie aplaudați pentru com
bativitatea lor exemplară. In 
centrul atenției se situează ia
ră indolală Gheorghe Ber. <*a 
nu (categoria 48 kg. care, in 
reuniunea de Ieri dimineață 
l-a învins la puncte pe B. Dre- 
chisel (R.D. Germană). Aceasta 
a fost cea de-a patra victorie 
consecutivă obținută de micu
lui dar tenacele nostru cam
pion. Dintre acestea, Berceanu 
a cișligat 3 înainte de limită 
și se află în fruntea plutonii 
lui favorlților la o medalie o- 
limpică. inlrind în turui V 
doar cu I punct negativ. TI 
are un contracandidat pericu
los în persoana luptătorului 
bulgar Anghelov care totali
zează 2,5 puncte penalizare. 
La categoria 57 kg. Ion Baciu 
a dispus la puncte de japone 
zul K. Yamamoto. Iar la ca
tegoria 62 kg Ion Păun a ter
minat la egalitate cu H. Weh- 
ling (R.D. Germană). Cu acee 
ași decizie, s-a încheiat și me 
ciul dintre Ion Gabor și cehos
lovacul M. Janota, disputat în 
cadrul categoriei 82 kg.

NAȚIUNILE UNITE 9 (A-
gerpres). — Secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, a a- 
dresat vineri Un memorandum 
delegațiilor celor 132 de țări 
membre ale organizației, în ca
re cere înscrierea pe ordinea de 
zi a celei de-a 27-a sesiuni a 
'Adunării Generale a punctului 
intitulat „Măsuri pentru preve
nirea terorismului și a altor for
me de violență care pun în pe

Succesul misiunii „Venus-8“
MOSCOVA 9 (Agerpres). — 

Agenția TASS a dat publicită
ții unele rezultate ale zborului 
stației automate „Venus-8“ și a 
coborîrii line a acesteia pe 
planeta Venus. Pentru prima 
oară în istoria explorării plane
tei, intrarea în atmosfera pla
netei Venus și coborîrea lină 
au fost realizate pe partea lu
minată de Soare a acesteia.

Scopul principal al experien
țelor realizate cu ajutorul sta
ției automate „Venus-8" a con
stat în obținerea unor răs
punsuri la o serie de proble
me esențiale legate de caracte
risticile fizico-chimice ale atmo
sferei și suprafeței planetei.

0 Ministrul secretar de stat 
la Ministerul Comerțului Exte
rior al României, Nicolae M. 
Nicolae, care se află intr-o vizi
tă în R.F. a Germaniei, a avut 
o întrevedere cu Kari-Heinz 
Sohn. secretar de stat la Minis
terul Cooperării Economice al 
Republicii Federale a Germaniei.

Au fost dfscutate probleme re
feritoare Ia cooperarea economi
că. pe terțe piețe, intre cele 
două țări.

0 Un puternic incendiu a iz
bucnit iDtr-unul din cele mai 
populate cartiere ale capitalei 
indoneziene. Djakarta. Focul a 
cuprins aproximativ 100 de clă
diri și. potrivit datelor oficiale, 
a distrus circa 700 dc locuințe, 
lăsind peste 5 000 de persoane 
fără adăpost.

0 Agenția algeriană de șlirl 
a făcut cunoscut că, pentru pri
ma oară după trei ani, Algeria 
a avut în anul 1971 o balanță 
de plăți activă. Datele puse la 
dispoziție de Ministerul Finan
țelor relevă că activul s-a ridi
cat la 152,3 milioane dinari (14,5 
milioane lire sterline). Sursa ci
tată apreciază, pe de altă parte, 
că șl in acest an statul algerian 
va reuși să obțină o balanța de 
plăți favorabilă.

0 In apropierea localității 
Heraklion, Insula Creta, un au
tocar s-a prăbușit într-o prăpas
tie : 21 de persoane și-au pierdut 
viata, toți cei 28 do supraviețui

ricol vieți omenești sau aduc a- 
tingere libertăților individuale". 
Secretarul general al. O.N.U. 
consideră că „manifestările de 
terorism și violență au devenit 
atît de îngrijorătoare și au im
plicații atit de grave, îneît ele 
trebuie examinate de Adunarea 
Generală pentru adoptarea u- 
nor măsuri care să contribuie 
la prevenirea comiterii unor 
asemenea acte pe viitor".

Una din probLemele principale 
a fost aceea de a stabili dacă 
lumina solară ajunge pe supra
fața lui Venus sau este reținu
tă în totalitate de atmosfera ei 
și de nori. Aprecierile prelimi
nare permit să se tragă con
cluzia că atmosfera planetei 
Venus slăbește considerabil lu
mina solară. De asemenea, pe 
baza datelor obținute, se poa
te aprecia că densitatea solu
lui la suprafața planetei Venus 
este puțin mai mare de 1,5 
grame pe centimetru cub. Date
le privind structura solului con
stituie o contribuție importantă 
la studierea geologiei planetei 
Venus.

tori aflindu-se într-o stare 
gravă. Cauzele accidentului nu 
se cunosc.

0 In ultima vreme, Hondura
sul a început să iie confruntat 
cu probleme economice din ce 
in ce mai dificile. Astfel, șoma
jul atinge proporția de 25 la 
sută din întreaga populație aptă 
de muncă, iar costul vieții a 
crescut in perioada ianuarie 
1971 — august 1972 cu aproxi
mativ 40 la sută.

O situație încordată s-a creat 
în zonele rurale ale Hondurasu
lui, unde autoritățile au dislocat 
trupe pentru a înăbuși nemulțu
mirile țărănimii față de înrăută
țirea condițiilor de viață.

0 Alunecările de teren în
registrate, in urma ploilor abun
dente în regiunea Shikoku, si
tuată la sud de Osaka, au pro
vocat moartea a cinci persoane 
și rănirea altor opt. Traficul pe 
șoselele și căile ferate a fost 
întrerupt temporar, echipe spe
ciale acționînd pentru restabili
rea legăturilor dintre zona afec
tată și restul țării.

0 Cursul aurului a înregis
trat vineri pe piața pariziană o 
revenire a tendinței de creștere, 
uncia de metal galben fiind co
tată la 68,12 dolari. Prețul ofi
cial al aurului, stabilit la reu
niunea din decembrie 1971 a mi
niștrilor finanțelor din țările 
membre ale „clubului celor ze
ce" (principalele state ale lumii 
occidentale) este, după cum se 
știe, de 38 dolari uncia.

0 In Statele Unite continuă 
greva celor 1 G00 pilsți ai com
paniei „North-West Airlines", 
declanșată în urmă cu 70 de 
zile. Liderii sindicalului greviș
tilor au exprimat holărirea dc 

Avioane siriene 
au atacat 
pozițiile 

israeliene
DAMASC 9 (Agerpres). — 

Un purtător de cuvînt militar 
sirian, reluat de agențiile Uni
ted Pres International și Fran
ce Presse, a declarat că mai 
multe formațiuni de avioane 
siriene au atacat, sîmbătă la 
amiază, pozițiile israeliene de 
pe înălțimile Golan, zonă ocu
pată de Israel. El a menționat 
că formațiunile siriene au do- 
borît două avioane israeliene, 
în cursul luptei aeriene care a 
avut loc cu acest prilej, pier- 
zînd, totodată, trei aparate.

★

TEL AVIV 9 (Agerpres). — 
Un purtător de cuvînt militar 
de la Tel Aviv a anunțat că a- 
viația israeliană a interceptat, 
sîmbătă, mai multe formațiuni 
de avioane siriene, care au în
cercat să atace pozițiile israe
liene dc pe înălțimile Golan — 
transmit agențiile Reuter, Fran
ce Presse și United Press In
ternational.

a continua acțiunea pînă la sa
tisfacerea revendicărilor formu
late.

0 Banca Centrală a Olandei 
a hotărî t să reducă, începind de 
vineri, taxa de scont de la 4 la 
3 la sută, anunță un comunicat 
oficial. Vechea rată de 4 Ia sulă 
fusese stabilită Ia 2 martie a.c.

Q Forțele patriotice din Cam- 
bodgia au lansat, vineri, puter
nice atacuri asupra unor po
ziții inamice situate de-a lungul 
șoselei care leagă capitala cam
bodgiana de Saigon. Un purtător 
de cuvînt al regimului Lon Noi 
a precizat că atacurile, care au 
vizat trei puncte strategice de 
pe această șosea au început di
mineața, conlinuind în tot cursul 
zilei.

0 Un autobuz supraaglomerat 
s-a răsturnat, vineri, pe o șosea 
la 6 km de Pnom Penh, prăbu- 
șlndu-so înlr-un lac. Poliția a a- 
nunțat că toți cei 50 de pasa
geri s-au înecat.

0 Guvernul Uruguayului a a- 
nunțat, vineri, devalorizarea mo
nedei nationale (peso) cu 4,89 
la sulă. Este a șasea devaloriza
re a pesoului din acest an.

0 La 8 septembrie a fost 1- 
naugurată legătura telefonică au
tomată dintre Moscova și Sofia. 
Pentru nevoile acestei linii au
tomate internaționale au fost 
organizate zece canale de comu
nicații suplimentare.

Protest libanez 
adresat 

Consiliului 
de Securitate

NAȚIUNILE UNITE 9 (A- 
gerpres). — Libanul a adresat 
Consiliului de Securitate o 
plîngere în legătură cu raidu
rile întreprinse, vineri, pe te
ritoriul său, de avioane ale 
forțelor armate israeliene — a- 
nunță agențiile United Press 
International și Associated 
Press. Plîngerea a fost înaintată 
de însărcinatul cu afaceri li
banez la Națiunile Unite, Sa
mir Mobarak, într-o scrisoare 
adresată reprezentantului R.P. 
Chineze la O.N.U., Huan Hua, 
președintele Consiliului de 
Securitate pe luna în curs. In 
scrisoare se afirmă că raidu
rile avioanelor israeliene „con
stituie o nouă încălcare flag
rantă de către Israel a acordu
lui său de armistițiu cu Li
banul, a Cartei O.N.U. și a re
zoluțiilor Consiliului de Secu
ritate".
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ȘCOALA PROFESIONALĂ
MINIERĂ LUPENI

Angajează permanent 
sau temporar:

— zidari

— dulgheri necalificați, bărbați și femei în 
șantierele Petroșani, Vulcan, Lupeni, Hațeg. 
Angajăm și pensionari.

Muncitorii flotanți beneficiază de indemni
zație de șantier.

Conform deciziei nr. 290z1972 pensionarii 
pot lucra și după expirarea termenului de patru 
luni cu pensia întreagă și o jumătate de normă.

Informații suplimentare se pot obține zilnic 
de la biroul personal al întreprinderii în
tre orele 7-15, cu sediul în Petroșani str. Re
publicii nr. 98, telefon 1720.
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primește înscrieri 
pentru

CONCURSIL
DE ADMITERE

în anul I la următoa
rele tipuri de școli :

Hlica publicitate
PIERDL'T legitimație de serviciu pe numele Foilor Ro

man eliberată de E. M. Paroșeni. O declar nulă.

♦ ȘCOALA PROFESIONALA CURSURI DE ZI PENTRU MESERIILE:
— mecanizator minier
— lăcătuș dc mină
— sudor

♦ ȘCOALA PROFESIONALA — UCENICIE LA LOCUI DE MUNCA (CURSURI SERALE) PEN
TRU MESERIA:

— electromecanic pentru aparate de măsură și automatizări
4 ȘCOALA DE MAIȘTRI — CURSURI SERALE — PENTRU MESERIA:

— mecanic pentru aparate de măsură șl automatizări
înscrierile pentru concurs încep in data de || septembrie a.c. Pentru coala profesională 

se primesc absolvenți ai școlii generale, in vîrstă de pină la 18 ani. iar pentru meseria de me
canizator minier pină la virsta de 20 de ani.

Informații suplimentare se pot obține zilnic, între orele 8 — 14, de la secretariatul școlii din 
Lupeni, sir. Viitorului nr. 27, telefon 210.

PlTilOlâM

în scopul întăririi 
securității misiunilor 

diplomatice 
de pe lîngă O.N.U.
WASHINGTON 9 (Agerpres). 

— Secretarul de stat american, 
William Rogers, a cerut Sena
tului S.U.A. să voteze cît mai 
curînd o lege de calificare 
drept crimă federală atacarea, 
asasinarea sau răpirea unui 
diplomat străin acreditat în 
Statele Unite. Un amendament 
ar trebui să prevadă includerea 
în această categorie de delict 
și a actelor agresive comise 
împotriva invitaților oficiali ca
re nu au reședință permanentă 
pe teritoriul american. In pre
zent la New York, poliția ora
șului, ajutată de mai multe de
partamente federale, întreprin
de măsuri de întărirea securită
ții misiunilor diplomatice de 
pe lîngă O.N.U.
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Sr. informații utilitare

C®
DUMINICA 10 SEPTEMBRIE

8,15 Deschiderea emisiunii. 
Gimnastica pentru toți; 8,30 
Cravatele roșii. Film serial i 
„Delfinul Flipper"; 10,00 Via
ța satului; 11,10 Mari muzi
cieni; 12,00 Dc strajă patriei; 
12,30 Emisiune în limba ma
ghiară; 14,00 Fotbal : Sportul 
Studențesc — Steagul roșu 
Brașov (Divizia A). Transmi
siune directă la la Stadionul 
Republicii; 14,20 Jocurile O- 
limpice de vară — 1972. Hand
bal ’. România — R.D. Ger
mană pentru locurile 3-4; 
15,25 Fotbal : Sportul Studen
țesc — Steagul roșu Brașov 
(Divizia A). Finalul reprizei a 
Il-a. Transmisiune directă, dc 
la Stadionul Republicii; 15,45 
Publicitate; 15,55 Jocurile O- 
limpice dc vară — 1972; 18,45 
Filmul serial .pentru tineret 
„Civilul". Episodul III • „In 
pădure"; 19.15 Publicitate : 
19.20 1001 cle seri : Siluete în 

alb și negru ; „Prințul fer
mecat”; 19,30 Telejurnal. Ma
rea întrecere socialistă la zi; 
20,00 Avanpremieră; 20,05 Film 
artistic : „Gardianul"; 21,45 
Jocurile Olimpice de vară — 
1972; 23,00 Telejurnal: 23,05 
Baschet. înregistrare de la 
Munchen.

I.UNI 11 SEPTEMBRIE

16,30 Deschiderea emisiunii. 
Jocurile Olimpice de vară — 
1972; 17,30 Curs de limba ru
să. Lecția a 15-a; 18,00 Cămi
nul; 18,40 Scena — emisiune 
de actualitate și critică tea
trală; 19,00 Jocurile Olimpice 
de vară — 1972; 19,30 Tele- 
jurnaL Marea întrecere socia
listă la zi; 20,00 1001 de seri i 
Siluete în alb și negru J „Ce
le trei dorințe"; 20,10 Reflec
tor; 20,25 Roman-foileton ! 
„Rațiune și sensibilitate". Sc
ria a IV-a — „Rezolvare"; 
21,15 Prim-plan ! Nicolae Măr- 
culescu, Erou al Muncii So
cialiste, maistru furnalist la 
Combinatul Siderurgic din 
Hunedoara; 21,45 Să înțelegem 
muzica — ciclu de educație 
muzicală prezentat de Leonard 
Bernstein i ,,Ce este melodia’’?- 

22,35 „24 de ore". Aspecte de 
la ceremonia de închidere a 
Jocurilor Olimpice de vară — 
1972.

Filme
DUMINICA 10 SEPTEMBRIE

PETROȘANI — 7 Noiembrie; 
Fanfan la Tulipe ; Republica : 
Trafic ; PETRILA : Pentru că 
se iubesc; LONEA — Mine
rul : Cea mai frumoasă so
ție ; ANINOASA : Steaua su
dului : VULCAN : Ultimul do
miciliu cunoscut: LUPENI — 
Muncitoresc: Love Story; 
Cultural: Inima e un vînător 
singuratic ; URICANI: Tele
grame.

LUNI 11 SEPTEMBRIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Cercurile dragostei; 
Republica i Vinovatul este în 
casă ; PETRILA : Pentru că 
se iubesc; LONEA — Mine
rul : Cea mai frumoasă soție ; 
ANINOASA Steaua sudului: 
VULCAN : Un minut de re
culegere ; LUPENI — Mun
citoresc : Love Story : Cultu
ral : Piroșmani: URICANI : 
Telegrama
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