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Cincinalul inainte de termen!

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe ministrul afacerilor 

externe al Luxemburgului
Președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, vineri 
după-amiază, pe Gaston 
Thorn, ministrul afacerilor 
externe al Luxemburgului, ca
re face o vizită neoficială în 
țara noastră.

A participat Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului aface
rilor externe.

Mulțumind pentru întreve
derea acordată, ministrul lu
xemburghez a subliniat că 
îi revine plăcuta însărcinare 
de a transmite președintelui 
Nicolae Ceaușescu. din partea 
Alteței Sale Regale,. Mare
le Puce Jean de Luxemburg, 
un mesaj de prietenie și cele 
mai bune urări de sănătate și 
fericire personală, de prospe
ritate poporului român.

Ministrul Gaston Thorn a 
relevat în continuare că su
veranul țării sale, cercurile 
politice și poporul luxembur
ghez păstrează o vie amintire 
vizitei șefului statului român, 
care a lăsat o puternică im
presie, oaspetele apreciind că 
acest eveniment remarcabil a 
reprezentat o pregnantă . ex
presie a bunelor relații dintre 
Luxemburg și România, a do
rinței lor de a conlucra mai 
strîns în toate domeniile.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit cu satisfacție amabi
lul mesaj și a rugat să se 
transmită Marelui Duce Jean 
de Luxemburg un cordial sa
lut, împreună cu călduroase 
urări de fericire personală, de 
bunăstare și progres poporu
lui luxemburghez.

In același timp, președinte
le Consiliului de Stat a dat o

apreciere deosebită evoluției 
pozitive a relațiilor prietenești 
și de colaborare multilaterală 
dintre România și Luxem
burg.

In continuare, președintele 
Nicolae Ceaușescu și minis
trul Gaston Thorn au abordat 
probleme actuale ale vieții 
internaționale. Schimbul de 
vederi a evidențiat voința ce
lor două țări de a-și aduce și 
în viitor contribuția la promo
varea unor relații de colabo
rare și înțelegere, întemeiate 
pe principiile dreptului inter
național, între statele conti
nentului nostru, de a partici
pa activ la pregătirea confe
rinței general-europene, la 
edificarea unui climat de 
securitate și pace în lume.

Convorbirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă de caldă cor
dialitate.
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rîndurile muncito-
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E.M. Paroșeni:

In bilanțul

Luna aprilie,
de producție mărită

Adunarea festivă din Capitală 
consacrată 

aniversării lui V. I. Lenin
Se împlinesc 103 ani de la nașterea lui Vladimir Ilici Lenin, genial gînditor, organi

zator și conducător revoluționar marxist al luptei proletariatului pentru eliberare so
cială și națională, pentru triumful socialismului și comunismului.

Clasa muncitoare, întregul nostru popor aduc cu acest prilej un nou 
magiu marelui Lenin. In întreaga țară, au 
țări cultural-artistice consacrate cinstirii

și profund o- 
loc în aceste zile adunări festive și manifes- 
memoriei lui Vladimir Ilici Lenin.
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+ 3 025 tone extrase peste plan 
+ 102,2 la sută proporția de realizare

Insuflețitorul obiectiv al întrecerii 
minerești ale Văii Jiului „Luna aprilie, 
mărită" și-a aflat un puternic ecou și în
rilor, cadrelor medii tehnice și inginerilor de la sectorul 
II al E.M. Paroșeni. Cu o zi înainte de încheierea celei de-a 
doua decade a lunii, sporul de producție extrasă aici peste 
prevederile preliminarului trecuse de 25 de tone peste 
3 000 ! Este demn de evidențiat faptul că la productivita
tea muncii se raportează o proporție de îndeplinire de 102,2 
la sută. Aportul hotărîtor Ia aceste prestigioase realizări a 
venit din partea harnicilor și pricepuților frontaliști con
duși - — —de Titu

In cadrul colectivului sec
torului I al E.M. Aninoasa, 
activitatea plină de rodnicie 
a brigăzii conduse de IULIU 
DEMIAN, de la abatajul 
frontal nr. 2 din stratul 3 
este binecunoscută. La plu
sul substanțial de 1 518 to
ne obținute de sector la pro
ducția de cărbune, un aport 
deosebit l-au adus și mem
brii acestei brigăzi. Fiind 
angrenați în întrecerea lan
sată în această lună de pro
ducție mărită, pentru a în- 
timpina ziua de 1 Mai cu 
rezultate demne de mărea
ța sărbătoare, minerii con
duși de destoinicul brigadi
er raportează realizarea unei 
producții suplimentare de 
aproape 200 tone cărbune. 
Recent luliu Demian a tre
cut la conducerea unei for
mații de lucru de la o nouă 
capacitate de producție — 
abatajul cameră nr. 8, for
mație cu care este hotărît 
să continue seria succeselor 
în același ritm.

Angajamentul întreprinderii 
de utilaj minier Petroșani in 
luna curentă, de producție 
mărită, este să realizeze 2.5 
milioane peste cifra de plan 
prevăzută la producția marfă.

In urma unei discuții pur
tate cu tov. Dumitru Boța, se
cretarul comitetului de partid, 
am concluzionat că în scopul 
atingerii acestui deziderat, co
lectivele tuturor secțiilor s-au 
mobilizat ferm pentru obține
rea unor înalți indicatori, re
zultatele de pînă acum con- 
firmînd aprecierea 
S-a confecționat un 
consistent de utilaje 
puri, grinzi pășitoare, 
lație hidroridicător
susținere, o contribuție deose
bită aducînd echipa de ’lăcă
tuși condusă de Francisc Ma- 
tyaș. La zi,
peste plan 1 500 stilpi hidrau
lici. La sortimentul tuburi 
flcnșate se consemnează o 
depășire de 30 la sută, aici 
remareîndu-se eforturile depu
se de echipa condusă de 
Dumitru Lupu. Cu zece zile 
înainte de încheierea lunii, 
lăcătușii lui Teofil Chiș au iz
butit să realizeze un schip de 
8 tone, lucrare pretențioasă, 
care presupune talent, măies
trie.

CAUZELE 6ENERATOARE ALE REVOLUȚIEI 
TREI ȚĂRI ROMÂNEÎN CELE

couzele 
care 
care

externe 
oamenii 
pe acei vizio- 
inscris cel mai

tocrația financiară, fu răstur
nat prin revoluția din februarie 
1848, iar în Austria Metternich 
fu alungat la 13 martie prin 
răscoala vienezilor. Ungurii, 
cehii, românii, italienii, se răs- 
culară. „Incepind din anul 1789 
- spune Marx - revoluția cu
prinde regiuni tot mai largi, 
granițele ei se întind tot mai 
departe. Ultimii stilpi de peste 
graniță ai revoluției au fost 
Varșovia, Debrețin, București".

Prin urmare revoluția bur-

trebuie căutate, in primul rînd, 
in situația economico-sociaiă și 
politică a acestor țări, în con
tradicțiile interne, în cerințele 
obiective ale dezvoltării lor pe 
calea progresului. Revoluția 
burghezo-democraticâ din țări
le române a avut rădăcini a- 
dinei în realitățile naționale, 
fapt care i-a imprimat un con
ținut propriu, o individualitate 
distinctă așa după cum vom 
vedea.
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In Capitală, adunarea festi
vă, organizată de Comitetul 
municipal București al P.C.R., 
vineri după-amiază, la Casa 
prieteniei româno-sovietice, a 
reunit vechi militanți ai parti
dului și ai mișcării muncito
rești din țara noastră, activiști 
de partid, de stat 
nizațiilor obștești, 
tanți ai oamenilor 
întreprinderile și 
bucureștene, oameni 
ință și cultură, tineri munci
tori. studenți și elevi. Erau 
prezenți membri ai ambasadei 
Uniunii Sovietice la Bucu
rești.

In prezidiul adunării festi
ve au luat loc tovarășii Gheor
ghe Stoica, membru al Comi
tetului Executiv ai C.C.

P.C.R., Ion Popescu-Puțuri, 
directorul Institutului de stu
dii istorice și social-politice 
de pe lingă C.C. al P.C.R., Mi
hai Roșianu, președintele Con 
siliului General ARLUS, Pa 
vel Ștefan,, secretar al Con 
siliului Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor, Corne 
lia Dinescu, secretară a Consi
liului Național al Femeilor, 
Silvia Ilie, secretar al C.C. al 
U.T.C., Vasile Niță, muncitor 
ceferist, Erou al Muncii So
cialiste și Ileana Antonescu, 
studentă.

In prezidiu a luat loc, de a- 
semenea, V.S. Tikunov, 
nistru consilier al 
Uniunii Sovietice 
reȘti.

Adunarea a fost

mi-
Ambasadei 
la Bucu-

deschisă de

tovarășul Constantin Petre, 
secretar al Comitetului mu
nicipal București al P.C.R.

Despre viața și activitatea 
-evoluționară a lui Vladimir 
Ilici Lenin a vorbit tovarășul 
Mihnea Gheorghiu, membru 
al C.C. al P.C.R., președinte
le Academiei de științe socia- 
■e și politice.

★
După adunarea festivă, par- 

icipanții au vizionat un film 
documentar despre viața și 
activitatea Iui Vladimir Ilici 
Lenin. In holul Casei priete
niei româno-sovietice, a fost 
deschisă, cu acest prilej, o ex
poziție de fotografii omagială 
V. I. Lenin.

(Agerpres)

Sarcini majore în fața Șantierului 71 C. F. R.

raflonolâ a utilajelor, 
extinderea 
a acordului global

an-

înarmați cu filozofia marxist- 
leninistă, întotdeauna cînd a- 
nalizăm fenomene sociale, e- 
venimente istorice etc., ne-am 
obișnuit să cercetăm 
interne și 
le-au generat, 
le-au înfăptuit, 
nari care s-au
bine, prin activitatea și acțiuni
le lor, pe orbita evoluției obiec
tive impuse de dezvolta
rea generală social-eco- 
nomică și politică. A- 
ceasta înseamnă o cer
cetare materialist-dialec- 
tică, o concepție și o in
terpretare materialist-is- 
torică a fenomenelor so
ciale supuse analizării.

Aruncind o privire de
samblu asupra furtunosului an 
1848 ni se deschide în fața o- 
chilor marea panoramă a re
voluției pașoptiste care a zgu
duit din temelii perimata orîn- 
duire a feudalismului în întrea
ga Europă. Anul 1848 mar
chează momentul crucial al e- 
pocii în care regimurile feuda
le, subminate de capitalismul 
in dezvoltare și din ce în ce 
mai puternic, se prăbușesc. 
Semnalul revoluției l-a dat 
Franța, unde tradiția revoluțio
nară era veche și unde, alături 
de burghezie, se ridicase și 
proletariatul. Regimul lui Lu
dovic Filip, întemeiat pe aris-

ghezo-democratică din 1848— 
1849 din Țările Române se în
scrie în lanțul mișcărilor revolu
ționare generale ale anului 
1848, făcind parte integrantă 
din istoria universală. Firește, 
în asemenea împrejurări eve
nimentele revoluționare euro
pene au exercitat o influență 
asupra începutului și desfășu
rării revoluției din țările ro
mâne, dar - așa cum bine sub
linia Bâlcescu - „Revoluția 
generală fu ocazia, iar nu cau
za revoluției române. Uneltito- 
rii ei sint optsprezece veacuri 
de trude, suferințe și lucrare a 
poporului român asupra lui în
suși". Deci, explicind mai în
deaproape, cauzele care au 
generat mișcările revoluționare

Din a doua jumătate a 
secolului al XVIII-Iea, 
procesul de destrămare 
a orinduirii feudale in 
țările române se accen
tuează tot mai mult vâ- 
dindu-se că relațiile de 
aroducție feudale ajunse
seră într-o acută contra

dicție cu caracterul forțelor de 
producție, cu noile relații ca
pitaliste ce se dezvoltau, cu 
ascensiunea păturilor mijlocii, 
atit pe tărim economic, cit și 
politic. Concomitent cu această 
dezvoltare se semnalează tot 
mai mult afirmarea puternică 
a conștiinței naționale. Parti
cularitatea noii dezvoltări con
stă chiar in faptul că lupta de 
eliberare socială se imbină 
strins eu lupta pentru unitatea 
națiunii ți eliberarea de sub 
dominația străină. Această im-

Nicolae WARDEGGER

(Continuare in pag. a 3-a)

Cronică
Prin Decret al Consiliu

lui de Stat al Republicii 
Socialiste România, tovară
șul Petre Blajovici se eli
berează din funcția de pre
ședinte al Comitetului 
Stat pentru Economia 
Administrația Locală, 
mind alte însărcinări.

de
Și 

pri-

Spre deosebire de alți ani, 
cînd activitățile din cea de-a 
doua parte a vacanței de pri
măvară scădeau numeric și de
veneau mai puțin interesante, 
în acești ani factorii răspun
zători de organizarea vacan
ței elevilor, au depus eforturi 
sporite menținînd permanent 
interesul copiilor pentru ac
țiunile ce s-au întreprins. Nu
meroasele activități organiza
te în ultimul timp la nivelul 
tuturor școlilor, confirmă pă
rerea, că atunci cînd se son
dează dorințele copiilor și 
cînd se vine prompt în întîm- 
pinarea acestora, reușita es
te asigurată.

Și în ultima parte a acestei 
vacanțe școlare excursiile au 
ocupat un loc central. Astfel 
pionierii și școlarii de la șco
lile generale Cîmpu lui Neag

și nr. 4 Vulcan au vizitat Por
țile de Fier, cei de la școlile 
generale nr. 2 Petrila și nr. 4 
Vulcan au făcut cunoștință cu 
nordul Moldovei, elevii școlii 
nr. 5 Petrila au vizitat timp 
de 7 zile cîteva județe ale 
țării și cîte o zi Deva și Hu
nedoara, iar cei de la Aninoa
sa și Casa pionierilor Lupeni, 
Țebea și respectiv orașul 
Brad.

Numeroasele drumeții au 
reliefat frumusețile montane 
neasemuite ale împrejurimi
lor Văii Jiului. Elevii de la 
nr. 5 Petrila s-au deplasat la 
Cheile Jiețului, Roșia și Lun
ca- Florii, cei de la liceul U- 
ricani la barajul de la Valea 
de Pești și la peșterea Dodo- 
cani iar aninosenii au drume-

(Continuare in pag. a 3-a)

Adunarea activului de partid 
al șantierului 71 C. F. R. Pe
troșani a avut un pronunțat 
caracter de lucru în care s-au 
dezbătut cu exigență și mult 
simț de răspundere, modul 
cum s-au înfăptuit prevederile 
Decretului Consiliului de Stai 
privind normele unitare de 
organizare a unităților econo
mice, avantajele ce rezultă 
pentru conducerea producției 
în 
perspectivele realizării 
nilor de plan în condițiile 
structuri organizatorice.

Informarea prezentată 
secretarul comitetului 
partid al șantierului, 
Constantin Roșoga, a evidenți
at faptul că, în urma aplicării 
Decretului, numărul loturilor 
a fost redus de la 8 la 6, iar 
din cei 88 salariați din apara
tul de conducere al șantierului 
25 au fost repartizați în pro
ducție între care 2 ingineri, 8 
maiștri, 7 tehnicieni și 8 func
ționari.

Discuții ample au fost pur
tate asupra felului cum s-au 
realizat sarcinile de produc
ție în trimestrul I al anului în 
curs, asupra măsurilor nece
sare a se lua în vederea 
plinirii prevederilor de 
pentru trimestrul II. 
informarea prezentată a rezul
tat că planul de construcții-

montaj pe primele trei luni a 
fost realizat, executîndu-se un 
volum de
reprezintă 23 la sută din pla
nul anual.
muncii a fost
sută și s-a realizat un benefi-

lucrări care

Productivitatea 
depășită cu 2 la

în pagina a 2-a

• Brigada 
agitație, 
plexă a 
litice de

artistică de 
formă com-
muncii po-
rnasă

• Cuvint înainte Ia o 
viitoare tradiție

• In căutarea autenti
cității valorilor cul
turii populare

Programul Universității serale
de marxism-leninism

— pentru zilele de 23, 24 și 25 aprilie a. c. —
SECȚIA PRINCIPII ȘI METODE ALE 

MUNCII DE PARTID. Anul I și II — în 
ziua de marți, 24 aprilie, ora 17, la cabi
netul de partid.

SECȚIA FILOZOFIE anul III — în ziua 
de marți, 24 aprilie, ora 17, la Școala qe 
ner-ală nr. 1 Petroșani.

SECȚIA ECONOMIE anul I — secția de 
La Lupeni — în ziua de luni 23 aprilie ora 
17 la club ; Anul I — secția de la Petro
șani — în ziua de miercuri 25 aprilie ora 
17, la cabinetul de partid; Anul II — în 
ziua de luni, 23 aprilie, ora 17, la cabine
tul de partid.

de 
de 

tov.

înde- 
plan 
Din

ciu peste plan în valoare de 
163 000 lei Informarea a scos 
în evidență și unele lipsuri 
cum sînt : nefolosirea la în
treaga capacitate a mijloacelor 
de transport auto, a utilajelor 
grele în schimburile II și IU 
și frecventele defecțiuni ce in
tervin la utilaje, lipsa in u- 
nele perioade a materialelor 
de masă ca agregate, ciment, 
combustibil, faptul că fondul 
de timp nu a fost folosit decit 
în proporție de 94 la sută.

Ținîndu-se seama de crește
rea volumului de lucrări de Ia

29,5 milioane lei, în trimestrul
I, la 31 milioane în trimestrul
II, de apropierea termenului 
de punere în funcțiune a tron
sonului de cale ferată electri
ficată Livezeni — Simeria, cei 
ce au luat cuvîntul s-au refe
rit pe larg la lipsurile arătate, 
au venit cu propuneri menite 
să ducă la realizarea sarcini
lor de producție.

O problemă mult discutată 
a fost aceea privind întreține
rea celor 465 utilaje mari și 
mici cu care este dotat șantie
rul, folosirea personalului de 
deservire, ridicarea gradului 
de calificare a acestuia la ni
velul cerințelor, necesitate im
pusă de desele defectări, in
completa folosire a 
Tovarășii Mareei 
Avram Ștefan, ing. 
Matei, referindu-se 
ma utilajelor, au arătat 
compresoarele din dotație nu 
sînt folosite decit. în proporție 
de 50 la suta, betonierele 65 la 
sută, că din trei auto-dumpere 
nu funcționează decit 
etc. Propuneri ca 
le să fie puse în

utilajelor.
Răducanu, 
Gheorghe 

la proble- 
că

două 
utilaje- 

func- 
țiune și. în schimburile II și 
III, iar acolo unde sînt condi
ții, să se soluționeze de către

Iosif DAVID

(Continuare în pag. a 3-a)

ORAȘUL PE TRIL A Raîd*anchetâ

MAI BINE GOSPODĂRIT!
Ca în toate localitățile municipiului, și la Petrila, un 

mare număr de cetățeni, din proprie inițiativă ori mobili
zați de deputății consiliului popular au depus multe eforturi 
contribuind cu forța brațelor lor, printr-o participare entu
ziastă și nemijlocită și, în unele cazuri chiar cu sume de 
bani, la „igienizarea" și înfrumusețarea mediului in care tră
iesc „Luna salubrizării generale"

Alternanțe 
mai mult 

sau mai puțin 
plăcute

Mai ales în cartierul „8 Mar
tie", cel mai nou, mai mare și 
mai frumos cartier al orașului, 
am întîlnit multe dovezi ale 
simțului gospodăresc dezvoltat 
al cetățenilor, ale preocupări
lor stăruitoare din partea con
siliului popular, ale unor or
ganizații obștești, instituții și 
întreprinderi pentru curat și 
frumos. Spatiile verzi din 
preajma blocurilor nr. 4, 39, 
38, 37, 9 greblate, nivelate, în- 
sămînțate recent de locatari, 
chenarele din lanț vopsit în 
galberj și roșu din fier rotund și

T ȚAțARCA.
Eugen STRICKBERGER, 

Foto : E. DOBOȘ

(Continuare in pag. a 3-a)

aprilie pentru toate localitățile municipiului, dă roade con
cludente și la Petrila. Despre o parte din locurile „schimbate 
la față", întinerite, despre unele rezultate bune și mai pu
țin bune. în domeniul salubrizării și înfrumusețării orașului, 
constatate cu ocazia raidului-anchetă făcut aici zilele trecu 
te cu sprijinul unor corespondenți voluntari ne propunem să 
vorbim în rîndurlle ce urmează.cum a fost declarată luna

Locatarii blocului nr. 9 din cartierul „8 Martie" au ieșit cu mic cu mare la amenajarea 
spațiului verde din fața blocului. Ața da !
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cinemato-

in vederea

a muncii politice de masă

Pe marginea plenarei

Comitetului municipal de cultură

și educație socialistă

cultură 
a fost 

de trei 
artiști-

de agitație. Ast- 
fost surprin-

a avut loc la 
un autentic și 
de experiență, 
deplină din

că 
trebuie să fie 
de moment.

programe : 
primăvară", 

.Slavă Re- 
fruntaș e o 

“Din

a schimbului de ex- 
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care face ca nici 
să nu cadă în 
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se poartă diaio-

enciclopedie 
care pre- 

unor scurt* 
de scheme 

culori, rolul și

Sub egida Asociației oa- 
din

mu-

„Varietăți ’73

Brigada artistică de agitație, formă complexa

agitație, 
lor se datorează 

înțelese — încă nu 
complexitatea ei — 

că ea este un instru- 
muncii politice de 
posibilități mari de 

în procesul de

comitetul local 
educație socia- 
muncitoresc au 

exemplificare 
de sinteză, mo- 
cineamatorii Ia 
film despre 

Din lucrările 
desprins mai 

autentică de

A
Cuvînt înainte la o 

viitoare

in cadrul instituțiilor cul
turii de masă și întreprinderi
lor din Valea Jiului își desfă
șoară activitatea zeci de bri
găzi artistice de 
Existența 
unei idei 
în toată 
și anume 
ment al 
masă cu 
a contribui 
educație comunistă al omului 
contemporan și de mobilizare 
la realizarea sarcinilor eco
nomice existente oriunde. Dar 
se poate constata o anumită 
neîncredere în brigăzi, neîn
credere care își află rădăcinile 
în modul cum este pătrunsă 
specificitatea artistică și ideo
logică a acestui . gen artistic. 
Din aceste considerente, ple
nara Comitetului municipal de 
cultură și educație socialistă, 
care a avut loc joi după-amia- 
ză, a luat în dezbatere pro
blema brigăzilor artistice de 
agitație și contribuția lor la 
realizarea sarcinilor de pro
ducție, deci eficiența lor edu
cativă. Plenara a avut loc la 
Vulcan unde < 
de cultură și 
listă și clubul 1 
prezentat, ca 
a materialului 
mente din „Cu 
brigadă" și un 
activitatea ei. 
plenarei s-a 
întîi atmosfera 
lucru, de discuție neîncorseta
tă în conveniențe, fructuoasă în 
finalitatea ei. Este un carac
ter ce s-a imprimat în activi
tatea Comitetului municipal 
de cultură și educație socia
listă, promovat cu consecven
tă de mult timp și rodnic sub 
aspectul găsirii unor metode, 
procedee concrete de muncă.

La Vulcan există o bună 
experiență a brigăzilor artis
tice de agitație și' o foarte bu
nă activitate a cineclubu- 
lui ..Vicțeofilni" (Jerna plena
rei a cuprins și posibilitățile 
cineclubului în sprijinirea 
procesului de producție). In 
cadrul întreprinderilor din 
oraș, în secții și sălile de apel, 
la căminele de nefamiliști sau 
pe scena clubului muncitoresc, 
brigăzile artistice au prezen
tat numeroase 
„Flamuri de 
„Negru pe alb", 
publicii", „Să fii „ 
mîndrie", „La înălțime* 
nou la drum", „Varietăți... la 
brigadă" etc. Ele au fost pre
zente printre oameni la cons
fătuiri de producție, schimburi 
de experiență, la ieșirea mi
nerilor din schimb, la stațiile 
de amplificare. In acest fel ele 
au cuprins nemijlocit realită
țile din întreprinderi înfă- 
țișînd efortul oamenilor

Regizorul american Stanley 
Kramer aparține acelei cate
gorii de creatori care întot
deauna a fost sensibilă la 
ceea ce se petrece în turul 
său, ia fenomenele și seisme
le lumii moderng. Singur 
mărturisea că vrea să utili
zeze cinematograful „ca un 
mijloc de a comunica un 
mesaj conștiinței umanității". 
Filmele sale („Procesul mai
muțelor" ; „Procesul de la 
Niirnberg" ; „O lume nebună, 
nebună" ; „Corabia nebuni
lor" ; „Ghici, cine vine la 
cină") îl recomandă ca pe un 
cineast angajat, uneori chiar 
tezist. „Binecuvîntați anima
lele și copiii" se poate defi
ni ca o parabolă inspirată, o 
subtilă apologie a idealului 
nonviolenței ca reacție la 
violența ce te întîmpină în 
societatea occidentală con
temporană. Dorința de răs
turnare a unor reguli de via
ță rigide și restrictive se ma
nifestă ca un impuls vital 
mai ales în adolescență, pe
rioadă în care se crede în 
ierarhia autentică a valorilor 
umane.

Intr-o tabără de vară a- 
șezată între păduri tinerii 
sînt supuși unui regim apar
te, romantic pe o parte, dur 
pe alta. Regizorul urmărește 
reacțiile unui grup de șase co
pii, șase caractere diferite care 
vor trebui să se acomodeze re
ciproc în perioada vacanței. 
Dar toți sînt marcați în via
ța familială de o traumă care 
i-a sensibilizat și le-a modi
ficat structura. Iată de ce au 
o disponibilitate particulară 
pentru viața în mijlocul na
turii unde se dezlănțuie re- 
fuzînd organic să accepte re
gulile aspre ale 
practicate de colegii lor și 
să se adapteze mult propo- 

muncii în vederea creștem 
producției și a productivității 
muncii, extinderea mecaniză
rii și automatizării. Comuni
carea sintetică a prof. Gheor- 
ghe Antoce, președintele co
mitetului orășenesc de 
și educație socialistă 
completată și ilustrată 
momente din brigada 
că de agitație „Cu cineamato- 
rii la brigadă" axată pe as
pecte actuale ale vieții și 
muncii din Vulcan" (mină, 
transportul în comun, atitudi
nea față de muncă). împreună 
cu filmul proiectat (a cărui 
imagine trebuie remarcată), 
brigada a constituit o bază 
concretă pentru dezbaterile

privind această latură a mun
cii politice de masă.

Datorită acestui caracter 
modern de desfășurare a ple
narei, și discuțiile au fost pli
ne de miez și s-au concentrat 
asupra unor aspecte importan
te în care se întîmpină dificul
tăți. Nicolae Bîldea, directo
rul clubului din Vulcan, a o- 
pinat că pentru o mai adîncă 
eficientă 
periență 
plenara 
aduceau 
pentru ă se putea face o com
parație valorică. Neîndoielnic 
fapt exact, pentru că s-au des
prins dificultățile întîmpina- 
te. In mod sistematizat ele ar

! fi: textul, operativitatea cu 
care faptele cele mai recente 
sînt asimilate de brigadă, ac
tivitatea ei cît mai apropiată 
de om (deci eficiența), latura 
artistică. DUMITRU RĂDOES 
CU, directorul Casei de cul
tură din Uricani, afirma 
textul brigăzii 
scurt, operativ,
Dar ne trezim, spunea dînsul, 
în extrema cealaltă — nu se 
realizează latura artistică. Un 
alt aspect este dat de calita
tea componenților brigăzilor : 
să lie nu numai artiști ama
tori, ci și oameni competenți, 

văduitei teorii a succesului, 
a lui „vreau" care trebuie să 
se transforme necondiționat 
în „reușesc". Instructorii lor 
folosesc metode paradoxale, 
de la întrecerea bărbătească 
la pedeapsa publică umilitoa
re. Se naște în mod firesc un 
spirit contestatar și necon- 
formist. Intr-o zi cei șase 
tineri asistă la un spectacol 
brutal a cărui violență îi re
voltă : mal mulți bizoni, aflați 
închiși în țarc, servesc drept 
țintă unor amatori de vînătoa- 
re. Animalele se prăbușesc în 
singe creînd frenezie în rîn- 
dul amatorilor de vînătoare. 
Dezgustați de competiția ine
gală, de disproporția existentă 
între animalele inconștiente 
și încercuite, lipsite de mij
loace de apărare, și utilarea 
ultramodernă cu puști cu 
lunetă a acestor pseudo-vî- 
nători, tinerii se hotărăsc să 
săvîrșească un act tulbură
tor prin inocența și gratuita
tea lui: eliberarea bizonilor 
captivi. Totul decurge ca o 
aventură juvenilă, spectato
rul neînțelegînd exact către 
ce anume se îndreaptă cei 
șase eroi cu o mașină fura
tă. Dar încercarea lor se do
vedește inutilă — bizonii nu 
vor să fugă. Evenimentele se 
precipită și copiii încearcă 
o ultimă tentativă : să alunge 
bizonii în pădure gonindu-i 
cu mașina. Văzîndu-și prada 
amenințată, vînătorii ochesc 
in cauciucurile mașinii, 
momentul cînd mașina se 
prește unul dintre copii 
prăbușește inert.

„Binecuvîntați animalele 
și copiii" este un film dra
matic despre condiția exis
tențială, cu valoare general 
umană. Rulează din 23 apri
lie la cinematograful „7 No
iembrie" din Petroșani. 

bine pregătiți profesional, a- 
devărate modele de atitudine 
față de muncă și comporta
ment în societate. Și prin in
tervențiile lui VIOREL ȚĂN
DĂRICĂ, director de club la 
Lupeni, TUDOR VOICILĂ di
rector de cămin cultural la 
Iscroni, specificitatea educati
vă și artistică a brigăzii s-a 
adîncit. Complexitatea acestui 
gen artistic a fost foarte bine 
surprinsă de GHEORGHE NE- 
GRARU (metodist la Casa de 
cultură din Petroșani) care 
spunea că aceste formații nu 
sînt nici brigăzi artistice, nici 
brigăzi de agitație, ci brigăzi 
artistice 
fel a 

să problema de fond: brigada 
artistică de agitație este un 
gen de mare complexitate. La 
incidența unor laturi drama
tice, muzicale, coregrafice, li
terare și chiar plastice se află 
brigadă artistică de agitație, 
formație de sincretism artistic. 
Toate acestea trebuie să se su
prapună exact, să se contopeas
că cu uri text cuprinzînd fapte 
de viață dintre cele mai semni
ficative. Eficiența este o rezul
tantă în acest caz: dacă bri
gada nu are un text din care 
să se degajeze un mesaj, o a- 
titudine, nu este eficientă, e- 
ducativă, deoarece e ruptă de 
viață; dacă are un text va
loros sub aspectul lui de viață 
și al discernămîntului, eficien
ța iarăși nu e îndeplinită da
ca ’textui nu e servit de o 
transpunere, de o interpreta
re artistică, deci cu mijloacele 
artei. Interpretarea este ne
cesar să fie colorată, plină de 
fantezie pentru a fi convingă
toare și deci eficientă. E 
lesne de observat că brigada 
artistică de agitație se află la 
confluența mai multor exi
gențe care-i dau complexita
te reală, și nu iluzorie.

S-a mai ridicat și problema 
discernămîntului, a selecției 
faptelor, de către tov. CONS
TANTIN NĂSTASE, președin-

Audiție muzicală
Ieri după-amiază, în sala bi

bliotecii clubului muncitoresc din 
Petrila a avut loc o seară muzi
cală organizată în cadrul cer
cului melomanilor. A fost audia
tă muzică de George Enescu a 
cărui personalitate, viață și ope
ră de compozitor, interpret și 
pedagog au fost evocate cu a- 
cest prilej.

La clubul muncitoresc din 
Vulcan s-a deschis zilele trecute 
o expoziție de fotografii cu te
matică din viața orașului, orga
nizată de fotoamatorii din loca
litate. Lucrările prezintă aspecte

In Valea Jiului, ca în 
oricare altă regiune et- 
no-geografică, se află 

obiceiuri, datini și tradiții 
populare a căror origine se 
pierde în timp. Datorită pro
gresului social-economic ac
celerat care a operat și mo
dificări radicale în modul de 
viață, în structura socio-pro- 
fesională a satului — la ca
re se adaugă influența mo
delatoare a mijloacelor de 
comunicare în masă — toate 
aceste valori populare, din 
care se desprind informații 
prețioase asupra istoriei, sînt 
pe cale de dispariție. O re
constituire a acestor obice
iuri de nuntă, de naștere sau 
ia sărbătorile de iarnă este 
dificilă, dar și plină de un 
farmec spectacular (care a 
rămas prin pierderea conținu
tului ritual cu anumite semni
ficații) sugestiv asupra com
plexității și profunzimii cul
turii populare. Doar artiștii 
amatori, investigind pe cei 
vîrstnicl, mai pot culege a- 
ceste informații pentru a le 
transpune în spectacole co
lorate, cu prospețime folclo- 

tele comitetului sindicatului 
de la E.M. Lupeni. De ce cri
tica se oprește la nivelul mun
citorului ? Activitatea lui tre
buie apreciată mai mult, să 
se arate că majoritatea covîr- 
șitoare a oamenilor au o 
conștiință înaintată, o atitudi
ne exemplară față de muncă.

Pentru ca activitatea brigă
zilor artistice de agitație să 
se ridice la nivelul exigențelor 
educative și artistice actuale, 
pentru ca ele să fie apropiate 
locului de muncă al omului, 
sînt necesari instructori care 
să cunoască complexitatea ei 
funcțională și mecanismul e- 
ducativ-instructiv. Tov. VA- 
SILE CHIRCULESCU, activist 
cu munca politică de masă la 
consiliul municipal al sindi
catelor, sublinia că pe acești 
instructori să ni-i formăm la 
nivelul Văii Jiului cu spriji
nul Școlii populare de artă și 
al intelectualilor.

Al doilea punct asupra că
ruia s-au concentrat discuți
ile au fost cinecluburile. Toți 
vorbitorii au evidențiat ex
cepționala experiență în a- 
cest sens în Valea Jiului, ta
lentul și posibilitățile existen
te. Rămîne doar ca cineclubu
rile (Lupeni, Vulcan, Petro
șani, Lonea, Petrila și Uricani) 
să fie folosite în realizarea u- 
nor filme tehnice (de protec
ție a muncii) pentru care a- 
cum se fac comenzi către stu
dioul „Alexandru Sahia". Ci- 
neamatorii locali pot face a- 
celeași filme, de aceeași ca
litate, dar cu prețuri mult mai 
modeste.

In plenară s-a dezbătut și 
contribuția intelectualității la 
viața culturală, problema sti
mulării artistului amator, a- 
titudinea nereceptivă existen
tă la cooperativele meșteșugă
rești din Valea Jiului față de 
problema cultural-educativă 
(ceea ce poate fi interpretat 
ca o neglijență privind mun
ca politică de masă).

Plenara Comitetului muni
cipal de cultură și educație 
socialistă care 
Vulcan a fost 
valoros schimb 
este o reușită 
punct de vedere metodologic 
(prin promovarea unor mij
loace moderne de muncă), cît 
și al eficienței cultural-educa
tive și ideologice. Axată pe o 
problematică actuală — brigă
zile artistice de agitație și 
cinecluburile, contribuția lor 
la realizarea sarcinilor de pro
ducție —, plenara a fost un 
for de aflare a unor metode 
de muncă noi, de perfecționare 
a contribuției culturale la pro
cesul de educație comunistă.

T. SPĂTARU

din viața și munca oamenilor din 
oraș, din urbanistica localității 
și preocupările locuitorilor.

menilor de artă 
instituțiile teatrale și 
zicale în Valea Jiului are loc 
turneul cu spectacolul de suc
ces „Varietăți ’73". In Petro
șani se susțin marți două spec
tacole, de la orele 17 și 20, în 
sala mare a Casei de cultură. 
Horia Șerbănescu (autor al a- 
cestui divertisment muzical) va 
prezenta respectiva realizare 
revuistică la care își dau con
cursul formația de muzică u- 
șoară „Sincron" și Cornel Fu- 
garu, cîntărețul italian Salva
tore, Gigi Marga, maestrul i- 
luzionist Ferini.

rică șl înțelegere a spiritului 
cultural.

Concursul „Dialog pe ace
eași scenă" a scos în eviden
ță două obiceiuri cu trăsă
turi distincte în Valea Jiului: 
DE NUNTĂ ȘI DE IARNĂ. 
Doar la Jieț a putut îi văzut 
obiceiul „Pițărăil" prezent în-

In căutarea autenticității 
valorilor culturii populare

tr-o mare parte a țării, 
aici cu note personale care 
țin de spectaculozitate și e- 
fectul plastic, cromatic. La 
Cimpa, Iscroni, Vulcan aten
ția a fost reținută de obiceiu
rile de nuntă, toate însă ase- 
mănîndu-se în ce au mai im
portant.

Doar la Uricani a fost re
constituit minuțios un astfel 
de obicei — „Nunta de pe 
Jiu", spectacol complex, 
montat cu sprijinul nemijlo-

E ziua ta, miner cu mina aspra, 
Cu fruntea lată, plină de sudoare ;
Tu cel ce scoți cărbunele la suprafață 
Din întuneric, îl aduci la soare.

E ziua ta, tu cel ce urci pe schele 
Și pe nevăzute din pămînt ridici 
Blocuri și clădiri ce-ajung pînă la stele 
Tu lucruri mari faci din speranțe mici.

E ziua ta, tu cel ce pe ogoare.
Semeni și culegi recolte-mbelșugate ;
Tu cel
Tu cel

ce ziua-ntreagă stai cu fața-n soare 
ce piinea o-mparți cu bunătate.

E ziua ta, tu om al sănătății
Tu ce mi-ai vindecat bunicii șl strămoșii 
Tu ce-ai cules viața din paginile cărții 
Tu ce porți pe piept insigna crucii roșii.

noastră, a tuturor acum,E ziua
A celor ce muncesc dintotdeauna
E ziua celor ce nu se-opresc din drum 
Și au mai multe vieți în ei, nu una.

Ileana POTOR

cit al locuitorilor care își mai 
amintesc încă de desfășura
rea reală a acestor nunți, de 
atmosfera lor. Un astfel de 
obicei este compus din mai 
multe tablouri: așteptarea
pețitorilor, discuția asupra 
zestrei (dezvăluind o anumi
tă mentalitate), scoaterea mi

I

resei și substituirea ei (ceea 
ce ne trimite spre fabuloase
le probe de istețime și voini- 
cie la care erau supuse per
sonajele basmelor), desfășu
rarea nunții cu un întreg a- 
Iai nelipsit și sărbătoresc, 
cîntece și jocuri specifice. In 
afara costumației și a psiho
logiei omului de la munte 
(mai grav în mișcări, cu a- 
titudine mîndră), „Nuntă de 
pe Jiu" este un obicei 

al frumoaselor practici locale, 
inedite. In spectacolul de la 
Uricani am remarcat atmos
fera de autentic folclor de 
grație și naturalețe, de so
lemnitate și tente de umor 
popular. De fapt, „Nunta de 
pe Jiu" a concentrat forțe 
locale impresionante — fa

milii întregi se aflau pe sce
nă pentru a crea și transmi
te frumusețea obiceiului lor. 
familiile VALER IACOBES- 
CU, IOSIF FLORĂNESCU, 
GHEORGHE MAXER, TEO- 
FIL FĂGAȘ, CORDELIA 
BULZAN sînt doar cîțiva din
tre cei aproape 100 de parti
cipant! Ia această nuntă. Ur
mărind-o impresia este ace
ea de frumusețe, solemnitate 
și bucurie generală, prezente 
într-un moment crucial din 

lnteresindu-ne de motivul e- 
fervescenței in activitatea cine- 
amatorilor din Valea Jiului in 
ultima vreme, cunoscutul artist 
plastic IOSIF TELLMANN, me
todist cu acest gen de creație 
la cluburile și casele de cul
tură din municipiul nostru, ne-a 
dezvăluit o plăcută și notabilă 
surpriză cineamatoristică. Este 
vorba despre organizarea la 
Lupeni, sub auspiciile Comite
tului sindicatului al Exploată
rii miniere și a clubului sindi
catelor din localitate, a unei 
manifestații culturale de mare 
anvergură ce se va desfășura 
sub titulatura de „Amafilm 
festival Lupeni’73". In cele do
uă zile ale festivalului, ce va 
avea loc în zilele de 26 și 27 
mai a.c., cinecluburi din jude
țul nostru și din cele mai dife
rite colțuri ale țării iși vor pre
zenta producțiile artistice sub 
egida unui pretențios criteriu 
estetic: expresivitatea cinema
tografică în tratarea temei a- 
bordate. Paralel cu prezentarea 
producțiilor cinematografice 
care vor dezbate un foarte larg 
registru de tematici, se va des
fășura și o dezbatere teoretică 
pe tema cineamatorismului în 
general, discuțiile polarizindu- 
se în jurul celor două compo
nente principale ale acestuia :

viața omului respectul
pentru o nouă familie.

„Nunta de pe Jiu" pregăti
tă la Casa de cultură din U- 
ricani are o 
re culturală 
un moment 
monotonie, 
limbaj local 
guri și se rostesc strigături, 
cîntecele populare sînt pre
sărate cu inteligență și alter
nează cu dansuri de cea mai 
bună calitate („joc pe stîn 
ga", „hora cu șapte bătăi") 
Ceea ce s-a făcut la Uricani 
este cu adevărat exemplar' 
în Valea Jiului pentru grija 
cu care trebuie reconstituit 
un obicei pentru a-i păstra 
nealterate puritatea și origi
nalitatea. Evident nu tot ce
ea ce se petrece în reali
tate poaie fi adus și pe see 
nă, e necesar un discernă- 
mînt riguros pentru a folosi 
doar cele mai plastice și 
spectaculare momente. La 
Uricani s-a făcut un efort 
considerabil, în această pri
vință dar cu rezultate spec
taculare remarcabile care ne 
comunică frumusețea artisti
că și profunzimea umanistă 
a tradițiilor noastre populare. 

estetica și tehnica 
grafică.

Un juriu alcătuit 
aprecierii peliculelor ce vor fi 
prezentate, va acorda premii 
după o minuțioasă deliberare, 
după următorul criteriu de va
lori : impresie artistică, tehnică 
și expresivitate cinematografi
că.

Notăm pozitiv in „avanpre
mieră" această inițiativă lău
dabilă, cu atit mai mult cu 
cit ea pornește de acolo de, 
unde a pornit activitatea ci- 
neamatoristică in Valea Jiului 
— orașul Lupeni. Amatorii a- 
cestui gen de creație și cinefi
lii in general așteaptă cu ne
răbdare această acțiune cultu
rală pe care cu toții am vrea-o 
deschizătoare de o frumoasă 
și prestigioasă tradiție. încer
căm convingerea că strădaniile 
celor patru cinecluburi din mu
nicipiul nostru vor fi materiali
zate in pelicule care vor cîn- 
ta in limbajul specific genului 
profilul moral inaintat al ace
lora care prin încleștarea din 
adîncuri descătușează izvoare
le luminii, vor imortaliza prin 
expresivitatea cinematografică 
esența existenței în timp a me
leagurilor noastre dintre Jiuri.

noi in 
librării 
fișierul editorial al 

acestei perioade figurează 
noi opere originale românești 
și străine, studii literare și de 
artă, monografii și eseuri.

Publicarea integrală a ope
rei lui Mihai Beniuc — în 
seria edițiilor de autor — con
tinuă prin volumul IV de 
„Scrieri", tipărit recent de e- 
ditura Minerva. Ilustrativ pen
tru evoluția creației lirice a 
lui Beniuc, volumul reunește 
poeziile grupate dc scriitor 
sub titlul „Arderi".

Din ediția de „Scrieri" ale 
lui Ion Pas a apărut, de cu- 
rînd, în aceeași editură, volu
mul al VI-lea — „Carte despre 
vremuri multe", conținînd in
teresante pagini de memoria
listică ce evocă oameni, întîm- 
plări și evenimente din ultima 
jumătate de secol.

Colecția „Biblioteca Emi- 
nescu", a editurii cu același 
nume, inaugurează o nouă 
formulă grafică, deosebit de 
sugestivă, prin cunoscuta lu
crare a lui Tudor Vianu — 
„Arta prozatorilor români". 
Această Veritabilă istorie a 
prozei literare românești, pri
vită sub raportul 
istorice, apare sub 
lui Geo Șerban.

Criticul Cornel 
semnează un interesant studiu 
— „Agârbiceanu și demonii" — 
ieșit în aceste zile de sub ti
par. Urmărind stabilirea u- 
nei tipologii literare predo
minante în opera scriitorului 
Ion Agârbiceanu, noua lucra
re cuprinde referințe la prin
cipalele sale romane, nuvele 
și povestiri.

O amplă bibliografie 
„A. D. Xenopol", întocmită de 
Alexandru Zub (Editura En
ciclopedică) furnizează date 
dintre cele mai diverse asupra 
remarcabilului gînditor ro
mân. Alcătuită pe baza unui 
vast material publicat și de 
arhivă, lucrarea este organi
zată terțiatic și cronologic.

Din fondul literaturii uni
versale, Editura Univers ti
părește creația celebrului 
scriitor, orator și om politic 
al antichității — Cicero —, 
pe care o reunește în trei 
volume de „Opere alese". E- 
diția este îngrijită și prefa
țată de Gh. Guțu

Literatura australiană, mai 
puțin cunoscută la noi, va fi 
prezentă în librării printr-o 
antologie de nuvele „Joe An
chor", tipărită în colecția 
„Biblioteca pentru toți" a e- 
diturii Minerva. Reprezentati
vele pagini de proză scurtă 
sînt semnate de apreciații 
scriitori australieni ai secolului 
nostru Katherine Susannah 
Princhard, Frank Hardy, Hen
ry Lawson, John Morrison, 
Vance Palner. In plus, cei a- 
proape douăzeci de autori sînt 
însoțiți de o prezentare 
bibliografică. Traducerea și 
selecția textelor aparțin Ru- 
xandrei Popovici și Cristhinei 
Rfidulescu.

Din opera unuia dintre cei 
mai de seamă scriitori france
zi ai secolului XX — Paul 
Claudel — au fost tălmăcite 
piesele de teatru : „Cap de 
aur", „Schimbul" și „Cumpăna 
amiezii". Cititorilor pasionați 
de romanul istoric editura U- 
nivers le oferă un episod din 
îndepărtatul ev 
ni ol 
țe La 
printr-o 
a cărții 
Lion Feuchtwanger - 
spaniolă".

Și tot o traducere, 
dală o lucrare aparținînd lite
raturii de informare, a apărut 
la editura Enciclopedică. Este 
vorba de „Mica 
tehnică ilustrată*', 
zintă, sub forma 
articole însoțite 
explicative în 
modul de funcționare al prin
cipalelor aparate și mașini, re
alizări ale tehnicii de azi.

Pentru biblioteca de artă a 
apărut un nou album: „Arme 
în muzeele din România", 
Autorii acestei lucrări, tipă
rită în colecția „Comori de 
artă românească", a editurii 
Meridiane, sînt Cristian Vlă- 
descu, Caron Konig și Dan 
Popa. •

mediu spa- 
dese referin- 
modernă —,

traducere 
german 
„Baladă
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PROIECT

Hotarîrea nr. 41973 a Consiliului popular al municipiului Petroșani
Pentru dezvoltarea învățămîntului și îmbunătățirea procesului

instructiv-educativ în școlile din municipiul Petroșani

In amplul proces de instruire și educare a tinerei genera
ții, școala ocupă un rol deosebit de important.

Ținînd seama de contribuția maselor în stabilirea măsurilor, 
de importanța deosebită pentru realizarea sarcinilor ce ne revin 
in domeniul instruirii invățămintului, publicăm proiectul de hotâ- 
rire ce va fi supus spre adoptare in sesiunea Consiliului popular 
municipal din 27 aprilie a.c.

Solicităm cu acest prilej deputății, cadrele didactice, toți 
cetățenii Văii Jiului să facă propuneri pentru îmbunătățirea 
proiectului.

Observațiile și propunerile pot fi trimise pe adresa redacției 
ziarului, în scris, sau prezentate verbal și in scris la Consiliile 
populare din Valea Jiului, pină cel tîrziu la 26 aprilie 1973.

......■ x ..................—

Art. 1. Pentru îmbunătăți
rea în continuare a bazei ma
teriale a învățămîntului se 
vor lua următoarele măsuri :

a. Terminarea lucrărilor de 
construcție a noii școli gene
rale cu 16 săli de clasă din o- 
rașul Petrila, pînă la data de 
25 august 1973.

b. Darea în folosință a cre- 
șei cu grădiniță, din Petrila, 
pînă la 1 Mai a.c.

c. Terminarea lucrărilor de 
construcții la creșa de 100 lo
curi din orașul Vulcan pînă 
la 1 octombrie.

d. Pînă la sfirșitul trimes
trului III/1973 se vor obține 
documentațiile necesare pen
tru construirea unei școlii cu 
16 săli clasă în Petroșani și a 
unei creșe cu 100 locuri Lu- 
peni.

e. Comit “iele executive ale 
consiliilor populare munici
pal și orășenești vor asigura 
depistarea și amenajarea in 
anul 1973 de noi spații de în
vățămînt preșcolar, sub pa
tronajul unor întreprinderi și 
instituții de pe raza lor de ac 
tivitate, astfel:

In Petroșani — 1 unitate- 
grădiniță, cu 35 locuri, în se
diul Școlii generale Maleia ; 
— 1 unitate cu 50 locuri, cu 
cămin, pe lîngă Spitalul din 
Petroșani, patronată de Co
mitetul executiv; — 1 unitate 
cu 60 locuri patronată de 
T.C.M.M.

Petrila —• 1 unitate cu 30 
locuri patronată de Comitetul 
executiv.

Lupeni — extinderea unită
ților existente cu 50 locuri.

Vulcan — extinderea unită
ților existente cu 50 locuri.

Uricani — extinderea uni
tăților existente cu 30 locuri.

Comitetul executiv va sta
bili necesarul de mobilier pen
tru dotarea unităților de în- 
vățămînt preșcolar, la nivel 
corespunzător, va asigura e- 
xecutarea acestuia de către u- 
nitâțile de industrie locală 
precum și creditele necesare 
din rezerva bugetară.

f. Se va asigura, pînă la 1 
septembrie terminarea lucră
rilor de reparații capitale la 
unitățile școlare după cum 
urmează:

— Casa de copii școlari U- 
ricani — 150 mii lei;

— Liceul de cultură gene

rală Uricani — 100 mii lei;
— Școala generală din Cri- 

vidia — 68 mii lei;
— Școala generală nr. 1 Pe

trila — 100 mii lei;
— Liceul de cultură gene

rală Vulcan — 80 mii lei.
In acest scop se va asigura, 

pînă la 30 mai, terminarea 
documentațiilor și deschide
rea finanțării pentru toate lu
crările.

g. Pînă la data de 20 mai 
1973, prin grija comitetelor e- 
xecutive ale consiliilor popu
lare, se va asigura contracta
rea lucrărilor de reparații cu
rente la școli cu întreprinde
rea de gospodărie locativă. 
Lucrările se vor executa după 
grafic și vor fi terminate pînă 
la 1 septembrie 1973, urmînd 
ca recepția fiecărei lucrări de 
reparații curente să se facă 
în prezența vicepreședinților 
comitetelor executive și a or
ganelor de specialitate.

Art. 2 Comitetele executive 
ale consiliilor populare vor 
lua măsuri pentru îmbunătă
țirea activității practice a e- 
levilor. In acest scop:

— Se va asigura amenaja
rea unor noi ateliere la șco
lile generale nr. 5 și 6 din 
Petroșani, la Școala generală 
nr. 1 din Vulcan, și la Liceul 
din Uricani.

— Se va urmări dotarea în 
continuare a atelierelor-școa- 
lă, cu sprijinul organizațiilor 
economice care le patronează 
precum și dezvoltarea acestora 
prin autodotare.

— Se vor creia în toate o- 
rașele microîntreprinderi con
duse de elevi care să asigu
re producerea și desfacerea 
unor bunuri, necesare între
prinderilor, instituțiilor și 
populației.

— Comitetele executive ale 
consiliilor populare vor spri
jini unitățile școlare în pro
curarea materialelor necesare, 
contractarea producției și 
desfacerea produselor realiza
te în atelierele școală, prin 
organizațiile comerciale, asi- 
gurîndu-le puncte de desfa
cere în fiecare oraș prin ma
gazinele de desfacere a pro
duselor industriale.

TERMEN: 1 iunie 1973

Art. 3. Conducerile școlilor 

vor asigura dotarea în conti
nuare a laboratoarelor cu 
aparatură modernă. La nivel 
de municipiu se vor controla 
toate laboratoarele școlilor 
din municipiu și se vor lua 
măsuri de redistribuire a a- 
paraturii de laborator, de la 
școlile unde prisosește, la șco
lile mai puțin dotate.

— In acelaș scop vor fi u- 
tilizate și creditele bugetare 
destinate, dîndu-se prioritate 
școlilor care sînt mai puțin 
dotate.

TERMEN : 15 iunie 1973

Art. 4. Comitetele executi
ve ale consiliilor populare, 
împreună cu conducerile șco
lilor, vor asigura :

— Terminarea acțiunii de 
înregistrare a copiilor de vîrs- 
tă școlară pînă cel tîrziu la 
15 august 1973 ;

— Rearondarea circumscrip
țiilor școlare în funcție de 
necesitățile de spații și de 
amplasare a acestora în teri
toriu ;

— Crearea condițiilor de 
locuit pentru noii absolvenți, 
repartizați în învățămînt, și 
asigurarea condițiilor de in
tegrare rapidă a acestora în 
cadrul colectivelor în care lu
crează.

— In perioada 12—25 sep
tembrie se vor întreprinde ac
țiuni comune ale școlilor, au
torităților tutelare, deputați- 
lor pentru școlarizarea tutu
ror copiilor.

— Se va face cu mai mare 
discernămînt trimiterea copi
ilor care n-au condiții de în
vățătură în familie, la Școala 
specială de la Uricani.

Art. 5 In vederea închiderii 
anului școlar 1972—1973 în ce
le mai bune condițiuni, se va 
analiza cu tot simțul de răs
punderea în cadrul fiecărei 
școli, rezultatele obținute la 
învățătură pe primele două 
trimestre și se vor stabili mă
suri care să asigure rezultate 
bune în îmbunătățirea proce
sului instructiv-educativ în 
școli. In acest scop ;

— Se vor organiza cu toți 
elevii meditații pentru adîn- 
cirea și fixarea cunoștințe
lor ;

— Se vor asigura în special 
consultații și meditații pen
tru elevii claselor a Vlll-a și 
a XlI-a în vederea pregătirii 
acestora pentru examenele de 
admitere în învâțămîntul pro
fesional, mediu și superior.

— O preocupase deosebită 
se va acorda de către condu
cerile de școli, orientării pro
fesionale a elevilor, pregăti
rii acestora prin muncă și 
pentru muncă, organizîndu-se 
temeinic activitățile practice, 
vizitele elevilor la unitățile e- 
conomice din municipiu, în- 
tîlnirile cu fruntași în pro
ducția bunurilor materiale, ac
țiunile obștești pentru reali

zarea unor obiective gospo
dărești și edilitare.

— Se va intensifica legătu
ra școlii cu familia, prin or
ganizarea de lectorate cu 
părinții, ședințe cu părinții pe 
clase, vizite la domiciliul e- 
levilor, și a controlului asu
pra modului cum își petrec 
timpul liber elevii, și cum au 
asigurate condițiile de viață 
în familie.

— In toate școlile se vor 
limita în această perioadă la 
strictul necesar activitățile 
extrașcolare ale elevilor și se 
va urmări ca timpul să fie fo
losit pentru însușirea mate
riilor de către toți elevii.

— Se vor lua măsuri de a- 
jutorare a elevilor rămași în 
urmă la învățătură și se va 
urmări activitatea acelor cu 
rezultate slabe atît în școală 
cît și în afara școlii prin re
partizarea lor spre suprave
ghere, cadrelor didactice cu 
experiență mai bogată.

Art. 6. Pentru folosirea în 
mod plăcut și util a vacanței 
de vară, de către pionieri și 
elevi, se vor întreprinde ur
mătoarele măsuri :

— Asigurarea permanentă 
pe întreaga perioadă a va
canței de activități pionierești 
în școli și la casele pionieri
lor din localități.

— întocmirea unor programe 
concrete cu responsabilități 
și termene privind activități
le ce se vor organiza în a- 
ceastă perioadă în fiecare 
școală, la fiecare casă a pio
nierilor și pe localități, cu ac
țiuni ca de exemplu: excur
sii, tabere, activități cultural- 
sportive etc. Se va urmări 
transpunerea în practică a 
acestor planuri de către Ins
pectoratul școlar și comitete
le executive ale consiliilor 
populare.

— Cadrele didactice vor fi 
astfel prevăzute în concediu 
încît permanent să existe în 
școli profesori și învățători 
care să materializeze toate 
sarcinile stabilite pe linia ac
țiunilor gospodărești din școli 
și activităților cultural-educa
tive și sportive cu pionierii 
și elevii.

— Se vor organiza și repar
tiza pe cartiere echipe forma
te din cadre didactice care 
vor efectua raiduri anchetă 
și vor lua măsuri împotriva 
elevilor care hoinăresc pe 
străzi, în localuri la ore tîrzii, 
sesizînd părinții despre obli
gațiile ce le au privind supra
vegherea copiilor.

— De asemenea, se vor în
treprinde acțiuni organizate 
Ia cinematografe pentru a 
evita vizionarea de către e- 
levi a unor filme care nu le 
sînt recomandate.

Art. 7. Comitetele executi
ve ale consiliilor populare 
vor lua măsuri începînd din 

lună mai a.c., în vederea ame
najării terenurilor de joacă 
pentru pionieri și elevi, ast
fel ca aceștia să poată prac
tica educația fizică și sportul 
în aer liber.

De asemenea, se va urmări 
amenajarea unor noi baze 
sportive și terenuri de joacă, 
precum și amenajarea curții 
școlilor care să permită des
fășurarea organizată a unor 
activități sportive.

Art. 8. Se va acorda o aten
ție deosebită școlarizării mun
citorilor care au școala gene
rală incompletă.

In acest scop toate condu
cerile de școli vor asigura pre
gătirea acestora la locurile de 
muncă, iar unitățile economi
ce sînt obligate să creieze 
condiții de participare la lec
ții a tuturor muncitorilor cu 
studii incomplete.

Art. 9. Se vor întreprinde 
măsuri care să asigure ridica
rea calității procesului ins
tructiv-educativ din școli, la 
nivelul cerințelor actuale, 
prin creșterea competenței 
profesionale a tuturor cadre
lor didactice, asigurarea des
fășurării în bune condițiuni 
a cercurilor pedagogice, a ac
tivității comisiilor metodice, 
intensificarea controlului per
manent de către conducerile 
de școli asupra respectării de 
către profesori a cerințelor 
pedagogice privind predarea 
materiilor, trezirea interesu
lui tuturor elevilor pentru lec
ții.

Inspectoratul școlar va avea 
o preocupare deosebită pen
tru ridicarea nivelului poli
tico-ideologic al cadrelor di
dactice, asigurarea partici
pării tuturor cadrelor didacti
ce la viața social culturală în 
localitățile unde își desfășoa
ră activitatea.

Art. 10. Tovarășii deputați 
vor sprijini conducerile de 
școli pentru rezolvarea pro
blemelor gospodărești în școli, 
amenajarea de terenuri de 
joacă, baze sportive, școlari
zarea tuturor copiilor de vîrs- 
tă școlară, vizite comune cu 
cadrele didactice la domiciliul 
elevilor care manifestă dezin
teres pentru învățătură.

Art. 11. Comisia permanen
tă de învățămînt și cultură va 
controla la școli modul de 
realizare a sarcinilor prezen
tei hotărîri, va întreprinde 
acțiuni de studiu și va face 
propuneri corespunzătoare Co
mitetului executiv al Consi
liului popular municipal.

ART. 12. Comitetul execu
tiv al Consiliului popular mu
nicipal va informa în sesiu
nea din luna septembrie a- 
supra modului de realizare a 
sarcinilor prezentei hotărîri.

(Urmare din pag. 1) 

binu.2 a luptei de eliberare so
cială și națională a fost sesi
zată și evidențiată incă in ma
rea răscoală a țăranilor transil
văneni din 1784 și in mișcarea 
revoluționară din 1821.

Una dintre cauzele princi
pale care a dus la accentuarea 
contradicțiilor societății româ
nești a fost desființarea, în 
1829, a monopolului Porții Oto
mane asupra comerțului din 
Principatele Române. Prin a- 
ceasta, Principatele au fost an
trenate în circuitul internațio
nal ceea ce a determinat o 
cerere sporită de grîne pentru 
export, intensificarea exploată
rii maselor țărânești, inăsprirea 
regimului de clacă. In aceste 
împrejurări Regulamentul or
ganic a fost considerat de că
tre Marx drept un „codice ol 
muncii de clacă", instrumentul 
juridic care a servit stăpinilor 
de moșii și arendașilor pentru 
a pretinde mai multă muncă 
de la clăcași și pentru a le 
limita, totodată, loturile ce li 
se acordau.

Supuși nobilimii și unei ex
trem de excesive fiscalități a 
statului habsburgic, se agra
vează tot mai mult și situația 
iobagilor transilvăneni în pe
rioada destrămării feudalismu
lui. Nobilii pretindeau țărani
lor iobagi cite 3-4 zile de 
muncă pe săptăminâ și chiai 
mai mult la care se mai adău
ga renta în bani și în natură

Toate acestea erau în vă
dită contradicție cu dezvolta
rea relațiilor capitaliste, cu 
interesele burgheziei în ascen
siune. Relațiile feudale, privi
legiile economice și fiscale ale 
boierilor și nobililor, servituțiile 
care-i legau pe țărani de moșii 
însemnau tot atitea piedici în 

♦ Cunoaștem situația, am mai spus-o 
și noi, nu o dată, în ziar i mîncarea, la 
cantina E. M. Livezeni, nu corespunde 
întotdeauna cerințelor. Să sperăm, tovară
șe Teodor Crîșmariu (Petroșani) că, așa 
cum doresc abonații cantinei, calitatea 
meniului se va îmbunătăți. Am primit și 
asigurări în acest sens...

♦ loan Bottner din Călacea, jud. Timiș : 
Adresați-vă Judecătoriei locale Petroșani

♦ Calitatea produselor desfăcute de 
,,Lacto-vegetarianul“ din Petroșani, după 
cum puteți observa și dv., stimată H. Bob 
(Petroșani) s-a îmbunătățit. Critica „a 
prins"...

♦ C. Constantinescu, Petroșani; Indrep- 
■ tați-vă reclamația pe adresa Centralei

cărbunelui Petroșani. Căminul despre care 
ne vorbiți aparține C.C.P.-ului.

♦ E adevărat, etichetele care se afișea
ză dimineața pe tarabele CJL.F.-ului, la 
unitatea din halele orașului Petroșani, 
dispar... ulterior. Vom reveni, în curînd, 
asupra acestor probleme, stimate tov. Ilie 
Ghenia — Petroșani.

♦ Vom avea în vedere dorința dv., 
tovarășe Augustin Stan (Petroșani), de a 
urmări modul cum se desfășoară „interoga
toriile" la comisiile de judecată.

♦ Știm că, pe alocuri — și e de condam
nat procedura — se mai obișnuiește să se 
oprească... restul, chiar dacă afișul „Nu 
primim bacșiș!" se află în apropiere. In- 
formați-ne, tovarășe Petre Tărășilă, (Petri- 
ia) cu exactitate, cu nume și ziua precisă, 
dacă doriți să-i înfierăm pe cei ce se abat 
de la normele eticii și echității socialiste.

♦ Un grup de locatari din cartierul Bul- 
zu — Uricani: După cîte sîntem informați, 
cererea dv. a fost între timp rezolvată.

♦ E patiserie, într-adevăr, tov. Emilian 
Doboș, (Petrila), unitatea despre care ne 
scrieți. Dar, în orice patiserie din țară, 
acolo unde se servește plăcintă cu brînză, 
nu se poate să nu se găsească și... bere !

calea libertății ei de acțiune 
pe tărim economic, frinind atît 
acumularea de capital, cît și 
procesul de formare a munci
torilor salariați necesari dezvol
tării producției capitaliste. Po
trivit unui document din 1847, 
situația economică in țările 
române se caracteriza prin 
„lipsa de capital", „lipsa pro
tecției", „lipsa de lucrători" și 
neputința guvernului „de a a- 
juta la dezvoltarea economică".

Meseriașii la rindul lor erau 
ingrădiți in activitatea lor de 
regimul limitativ al breslelor 
- cei din Transilvania, și de 
cel al corporațiilor regulamen
tare — cei din Principate, sufe
rind și de pe urma mărfurilor 
importate de peste hotare. Prin 
urmare nu se putea dezvolta 
nici industria, nici comerțul.

Situația era agravată prin 
dominația străină care paraliza 
progresul economic, social și 
cultural.

Analizînd aceste contradic
ții în sinul societății feudale în 
descompunere, vom ajunge la 
concluzia logică că se impunea 
cu stringență eliberarea forțe
lor de producție, deschiderea 
largă a drumului pentru pro
ducția capitalistă, eliberarea 
schimbului economic de opre
liștile feudale, înlăturarea do
minației străine, dobindirea in
dependenței naționale și uni
rea intr-un stat unitar. Aceste 
obiective majore nu puteau fi 
înfăptuite decît prin înlătura
rea pe cale revoluționară a 
vechilor orînduiri. In înfăptui
rea acestor deziderate erau in
teresați țăranii, meseriașii, co- 
mercianții, intelectualii, așa câ 
burghezia în conducerea revo
luției se putea baza pe masele 
cele mai largi ale poporului.

Conducâtorii revoluției de la 
1848, în primul rînd, Nicolae 

Bâlcescu, Avram iancu, Mihc. 
Kogâlniceanu - adică cele mc 
înaintate spirite ale epocii, și 
mulți alții, și-au pus întreaga 
viață în slujba idealurilor de 
progres și prosperitate al po
porului pe care-l reprezentau.

Kogâlniceanu, împreună cu 
alți revoluționari moldoveni, e- 
laborase „Dorințele partidei 
naționale in Moldova" ; Bâlces
cu, aflat in exil după infrînge- 
rea revoluției, nu va inceta să 
creadă că „va veni ziua feri
cită, ziua izbînzii, cînd omeni
rea întreagă se va scula spre 
a sfișia acest văl și dușmanii 
tăi (înzeiată Libertate) se vor 
împitri... atunci nu va mai fi 
nici un om rob, nici nație roa 
bă, nici om stăpin pe altul 
nici popor stăpin pe altul, ci 
domnia Dreptății și Frăției 
Atunci toți românii vor fi unu, 
liberi și frați". Acel Crai al 
munților, cum ii spunea poporul 
lui Avram Iancu, își rostise cre
zul vieții prin simbolicele cu
vinte : „Aerul de prin case era 
stricat și eu am venit ca un 
uragan ca să le curățesc".

După cum se poate constata 
revoluția din 1848, nu numai 
în realitate, în fapt ci și în 
conștiința conducătorilor, în 
conștiința contemporanilor și a 
vremii, a avut un caracter uni
tar în toate țările române. Des
ființarea servituțiilor feudale, 
eliberarea țărănimii iobage și 
împropietărirea ei, introducerea 
libertăților democratice burghe
ze, scuturarea dominației stră
ine și realizarea independenței 
și unității naționale, erau obi
ective comune ce interesau 
cele mai largi pături sociale 
din cele trei țări române.

Folosirea rațională a utilajelor
(Urmare din pag. 1)

conducerea șantierului, prg- 
blema rebobinării electromo
toarelor, să fie supravegheate 
îndeaproape rețelele de energie 
electrică și conductele de aer 
comprimat pentru a se evita 
pierderile pe parcurs.

In cuvîntul lor, tovarășii 
Ilie Veiea, Ștefan Burlan, in
ginerii Nicolae Procol, Florin 
Trifu și Gheorghe Șincai au 
vorbit de necesitatea generali
zării acordului global, mijloc 
eficace de cointeresare și sta
bilizare a celor ce muncesc pe 
șantier. Dacă munca în acord 
cuprinde 74 la sută din tota
lul salariaților, în acord 
global sînt incluși doar 33 Ia 
sută.

In încheierea discuțiilor tov. 
ing. Radu Zabulică, șeful șan
tierului, a relevat că, analizînd 
lipsurile care s-au manifestat 
în trimestrul întîi, conducerea 
șantierului a și luat măsuri de 
rezolvare a unor probleme 
cum sînt: obținerea aprobării 
din partea forurilor C. F. R. ca 
zilnic să se pună la dispoziția

Ultima filă a vacantei
(Urmare din pag. 1)

țit pînă Ia preparația Corc
ești.

Elevii școlilor nr. 3 Vul
can și nr. 2 Petrila au fost oas
peții E.M. Paroșeni și E.M. Lo- 
nea, unde au luat contact cu 
munca plină de eroism a mi
nerilor

Și activitățile de înfrumuse
țare a curților școlilor și a 
cartierelor sau de amenaja
re a spațiilor verzi au cuprins 
un număr mare de elevi Me
rită a fi amintiți cei de la 
școlile generale nr. 1 și nr. 5 
Vulcan, Aninoasa, liceul Uri
cani, Cîmpu lui Neag, nr. 2, 
nr. 5 și liceul Petrila. 

Mica publicitate
PIERDUT permis de circulație pentru motocicletă — 

46 HD 1916 — pe numele Jura Ioan. II declar nul.
PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Iliuță Mihai, 

eliberată de E.M. Paroșeni. O declar nulă.
PIERDUT carte de muncă pe numele Iosif Szaban, elibe

rată de I. C. M. Reșița. O declar nulă.

șantierului 6—8 vagoape pen
tru transportarea agregatelor 
de la Bretea și Baru la punc
tele de lucru ; s-a intervenit 
pentru repartizarea și furni
zarea ritmică a cimentului ne
cesar îndeplinirii sarcinilor de 
plan și s-a solicitat Ministerul 
Muncii ca să aprobe, începînd 
cu 1 aprilie a.c., generalizarea 
regimului de muncă de 10 ore 
pe șantier.

Comitetul de partid va tre
bui să-și intensifice munca 
politică și organizatorică, să 
analizeze periodic cum se în
făptuiesc cele cuprinse în pla
nul de măsuri, angajamentele 
luate în adunarea cu activul 
să fie duse la îndeplinire, să 
militeze pentru îmbunătățirea 
continuă a condițiilor de mun
că și de viață, să se preocupe 
de felul cum organizația 
U.T.C. se îngrijește de educa
rea și calificarea tineretului, 
obiective de mare importanță 
pentru .realizarea sarcinilor — 
în acest an mai mari cu 13 
milioane decît în 1972 — de 
către colectivul șantierului 71 
C. C. F. Petroșani.

Activitățile sportive, bine 
concepute, au atras un mare 
număr de copii : „Cupa pri
măverii" între detașamente la 
fotbal (Aninoasa, nr. 4 Vul
can), campionatele de tenis de 
masă, sau cele de șah s-au bu
curat de adeziunea copplor.

Expozițiile permanente (li
ceul Lonea și școala nr. 3 
Vulcan), diminețile de poezie 
închinate patriei și partidu
lui, diminețile de basme, >n- 
tîlnirile cu activiști de partid 
și de stat (nr. 1 și nr. 4 Vul
can), sau „Carnavalul primă
verii" (liceul Uricani) au di
versificat și întregit tabloul 
acțiunilor din această vacan
ță.

(Urmare din pag. 1)

cornier, numeroase oase ale 
scărilor proaspăt zugrăvite, mi
ile de arbori și arbuști orna
mentali plantați în toamnă ori 
în această primăvară, noile ba
ze sportive, continuarea lucră
rilor de îndiguire a Jiului de 
est sînt tot atitea argumente 
în acest sens.

Tovarășul Dumitru Grunță, 
vicepreședinte al consiliului 
popular orășenesc, ne-a furni
zat cîteva cifre edificatoare. 
In toamna trecută, au lost pro
curați din fonduri de la buge
tul consiliului 1 500 puieți de 
plop și măr ornamental, 500 
bucăți trandafiri, 200 thuia. In 
luna aprilie, elevii tuturor șco
lilor, însoțiți de profesori și 
părinți au adus de pe dealuri
le din împrejurimile orașului 
1 550 lilieci, mesteceni, sălcii 
care au fost deja plantați în 
preajma blocurilor, de-a lun
gul unor străzi, în parcuri. In 
planul operativ al consiliului 
popular este prevăzută amena
jarea și dotarea a două locuri 
de joacă pentru copii — unul 
în cartierul „8 Martie" și altul 
în cartierul „7 Noiembrie" — 
în care scop s-au plecat de la 
buget 40 000 Iei. In aceste zile 
se preqătește dotarea cu apa
ratele necesare a noii baze 
sportive din Parcul „Dr. Petru 
Groza". Dar, ceea ce caracte
rizează aspectul gospodăresc 
general al orașului la ora ac
tuală, sînt alternanțele de a- 
menajat, înnoit, înfrumusețat, 
cu aspectele de neigienizat și 
neordonat, neînlrumusețat, u- 
rît chiar. Am întîlnit foarte 
multe exemple în acest sens. 
La intrarea în cartierul j„7 No
iembrie", blocul nr. 11, partea 
de spațiu verde dinspre deal

Copiii pot și trebuie sâ 
respecte ordinea 

și frumosul
Nu aveam intenția să vizităm 

neapărat blocul nr. 8 din car
tierul „8 Martie". Am tăcut-o 
pentru că elevii Alin Udrea, 
Bela Vass, Neluțu și Marcela 
Stepan, Valentin Hodorogea, 
Mihăiță Brișcaru, Romeo Gli- 
gor. Elena Dascălu și alți co
pii ne-au atras atenția prin 
„acțiunea" care tocmai atunci

Orașul Petrila — mai bine gospodărit!
e nivelată, greblată ; s-au plan
tat și arbori ornamentali, în 
timp ce în partea estică spa
țiul e „tăiat" de cărări, deni
velat. Și în această parte, lo
cul se pretează, este chiar ne
cesar — la amenajarea cu mai 
multă grijă, aici a unor ron
duri de flori, terenul să fie ni
velat. In același cartier, spa
țiul dintre blocurile H6 și 15, 
este „pustiu". La consiliul 
popular ne-au fost date asigu
rări că o dată cu colmatarea 
bazinului de captare a apelor 
ce se scurg din amonte de că
tre șantierul I.L.H.S., se va în
lătura cauza „inundării" a- 
cestui spațiu cu mari cantități 
de nisip, ceea ce va permite 
și amenajarea lui. Tot aici te
renul din fața blocului D, spre 
exemplu, e amenajat (așa cum 
s-a putut); în partea estică și 
în spatele imobilului, spațiul 
larg nu este nici măcar săpat 
și însămînțat. De ce ?

Un aspect identic oferă pei
sajul din jurul blocurilor nr. 
16 și nr. 10, dintre blocurile nr. 
li și nr. 4, nr. 1 și nr. 4, nr. 
6, 7, nr. 43 din cartierul „8 
Martie", unde s-au plantat ar
buști dar „cărările" pe scur
tătură au rămas tot bătătorite 
și terenul incomplet amenajat. 
Și lista unor astfel de exemple 
ar putea fi continuată. Aseme
nea alternanțe produc o im
presie a lucrului făcut pe ju
mătate. Or, acum este momen
tul ca acestor „puncte nevral
gice" să li se acorde mai mul
tă atenție pentru ca noile și 
vechile cartiere ale Petrilei să 
se prezinte unitar qospodărite, 
să nu mai ofere privirii — ală
turi de cele pe drept cuvînt 
bine gospodărite, frumoase — 
unele spații care parcă nu a- 
parțin nimănui.

o finalizau și prin care făcuse
ră să strălucească de curățenie 
spațiul încă neînverzit din fa
ta blocului. Era vorba, deci, 
de un aspect situat în rever
sul celor invocate în mod obiș
nuit în noile și vechile carti
ere dens populate. In loc să 
degradeze, să „murdărească", 

copiii făceau ordine și păstrau 
curățenia. Am aflat apoi că ei 
fuseseră determinați la aceas
ta de îndemnul lui Miskolczi- 
baci, adică al președintelui co
mitetului de bloc, Anton Mis- 
kolczi, recent ieșit la pensie 
șl care și-a propus și are timp 
destul să se îngrijească de or

Omul de acțiune
Dorel Brîndușa, este cunos

cut ca un om de acțiune și 
inițiativă nu numai la mina 
Petrila, unde lucrează ca lăcă
tuș, dar și acasă, în cartierul 
„8 Martie" unde este președin
tele comitetului blocului nr. 
32. In zona verde a acestui 
bloc l-am întîlnit pe tovarășul 
Ștefan Meca, care dădea zor 
cu greblatul la un rond de 
flori. Ne-am interesat de pre
ședintele comitetului de bloc.

— Vine imediat — ne-a asi
gurat Ștefan Meca.

Intr-adevăr, după cîteva mi
nute, președintele comitetului 
de bloc a apărut cu o roabă 
încărcată cu glii. L-am între
bat, ce preqătește.

Cine o fi vandalul 
„arborilor ornamentali" ?
...A fost plantat în urmă cu 

mulți ani și a crescut viguros 
pe str. Republicii, la nr. 73. 
Ce e drept era singur. Nu mai 
avea alți confrați nici pe stin
gă, nici pe dreapta. Dar așa, 
singur cum era, și poate toc
mai din această cauză, el, cas
tanul de la nr. 73 a „înghițit" 
cu atît mai mult praf, s-a stră
duit mai mult decît alții ca-n 
zilele de arșiță să răcorească 
cu umbra lui trecătorii înfier- 
bîntați. Acum își trăiește ulti
mele zile, ultimele ore înainte 
de a dispare pentru totdeauna. 
O mină criminală, o mină de 
vandal i-a „decupat" coaja, în 
limbaj mai comun i-a securit 
tulpina pe o porțiune de 1,5 
m de la sol spre coroană. Seva 
dătătoare de viață nu mai a- 
junge acum în ramuri, în mu
gurii lui gata să „explodeze", 
ci se scurge din nou în pămîn- 
tul răbdător prin uriașa-i ra
nă. Adică tocmai intr-o vreme 

dinea și curățenia din jurul 
blocului. A și plantat deja tran
dafirii sălbatici care nu peste 
mult timp vor deveni gardul 
viu ce va proteja zona verde.

Pe cînd și alți președinți ai 
comitetelor de blocuri din car
tierele Petrilei se vor putea 
mîndri cu asemenea perfor
manțe ?

— Să știți că locatarilor 
noștri le place frumosul. Ve
deți, pe părțile marginale ale 
aleii ce duce la bloc deocam
dată amenajăm rondurile de 
flori. Aici vom planta garoafe, 
panseluțe, trandafiri... Zona 
verde din fața blocului va fi 
reînsămînțată, de astă dată cu 
lucernă. Sperăm că aceasta să 
„reziste" mai mult, să placă 
mai mult ochiului. Veniți la 
1 Mai, și veți vedea ce sîntem 
noi în stare I

Despărțindu-ne, le-am urat 
celor doi harnici gospodari 
spor Ia lucru.

— După-amiază vom fi mult 
mai multi la lucru...

Era ora 11,30.

cînd sute de petrileni au plan
tat în orașul în care trăiesc 
mii de pui de arbori pentru a 

Chiar lingă farmacia din cadrul complexului comercial 
din Petrila, o astfel de... „gospodărire" ? !

Foto: C. BARBU

crește mari, un semen de-al 
lor a retezat viața unui arbore 
ornamental deja format. Cine 
o fi acest vandal al vegetați
ei ? Sau cine or fi acei „Sfar

„Urbanizare"
Primarul orașului, tov. Ion 

Radulescu, a rămas stupefiat 
cînd a fost înștiințat în ziua 
de 13 aprilie a.c. că sectorul 
l.G.L. a demolat gardurile ce 
împrejmuiau curțile și grădini
le locatarilor de la imobilele 
nr. 4, 6 și 8 din str. Republicii. 
Despre această „măsură" nu 
avea cunoștință nici ing. Du
mitru Grunță, vicepreședinte 
al consiliului popular care se 
ocupă de problemele gospodă
rești. Sectorul l.G.L. Petrila a 
acționat în virtutea unei adre
se a consiliului popular dar 
oare făcea referire expresă de 
a se demola acele garduri de 
pe artera principală care nu 
mai corespund cerințelor și 
nicidecum a gardurilor de pe 
străzile laterale. Ce se întîm- 
plase. Ing. Alexandru Netea, 
șeful serviciului arhitectură al 
consiliului popular, cu de la 
sine putere, a dispus demola
rea gardurilor pentru a ridica, 
după cum afirmă el, gradul ur
banistic al orașului. De acord. 

mă lemne" care rup și usucă 
arborii ornamentali plantați cu 
trudă și cheltuieli în orașele 
noastre ? Oare chiar să nu 
poată fi luată nici o măsură 
împotriva lor ?

Dar de ce nu sînt consultați 
cetățenii asupra a ceea ce 
vrem să facem? De ceriu se 
cere sprijinul deputaților ? 
Fapta este împlinită. Grădini
le din această parte a orașu
lui, care erau roditoare, frumoa
se, au fost, transformate da 
persoane iresponsabile, biro
cratizate în terenuri dezolan
te, adevărate maidane, rampe 
de gunoi, paradis al scaieților 
și buruienilor de tot felul. A- 
ceastă acțiune de „urbanizare* 
n-a făcut altceva decît să slu
țească frumusețea orașului 
nostru.

Ce se 
întîmplâ 

cînd 
gunoiul 
nu este 
ridicat 

la timp?
Este ora 12,45. La punctul 

gospodăresc de la blocul nr. 
16, cartierul „8 Martie", 8 re- 
cipienți așteaptă să fie descăr- 
cați în mașina salubrității. ® 
parte din ei, sînt răsturnați. 
Din aceștia, vîntul a scos șî 
a împrăștiat în toată partea 
estică a cartierului hîrtiii de 
toate mărimile și culorile. Hîr- 
tii, multe murdare, pe străzi, 
alei, pe zonele verzi, printre 
gardurile vii, hîrtii în aer, mi
nate de vînt. Ce urît arăta 
cartierul la ora aceea șî mași
na salubrității nu mai venea i 
La punctul gospodăresc de lîn
gă blocul 24, doi câini mari, lă- 
țoși își căutau de zor hrana cea 
de toate zilele într-un recipi
ent răsturnat. Neplăcut aspect! 
Gât mai sînt tolerate asemenea 
aspecte și de ee ?
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Adunarea festivă de la Moscova
consacrată împlinirii

a 103 ani de la nașterea
lui V. I. Lenin

MOSCOVA 20 — Corespon
dentul Agerpres, Nicolae Cre- 
țu, transmite: La 20 aprilie, 
a avut loc la Kremlin o adu
nare festivă consacrată împli
nirii a 103 ani de la nașterea 
lui Vladimir Ilici Lenin.

In prezidiul adunări au luat 
loc Leonid Brejnev, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S., Ni
kolai Podgornîi, președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem 
al U. R. S. S., Alexei Ko- 
sîghin, președintele Consi
liului de Miniștri, alți 
conducători de partid și de 
stat sovietici, reprezentanți ai 
opiniei publice din Moscova.

In sală se aflau, de aseme-

nea, șefi ai unor misiuni di
plomatice acreditați în Uniu
nea Sovietică, printre care si 
ambasadorul țării noastre, 
Gheorghe Badrus.

Despre semnificația aniver
sării, despre marile realizări 
repurtate de poporul sovietic 
sub conducere partidului creat 
de V. I. Lenin, a vorbit D. F. 
Ustinov, membru supleant ai 
Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.C.U.S. Vorbitorul a 
evocat pe larg sarcinile po
porului sovietic în realizarea 
obiectivelor trasate de Congre
sul ai XXIV-lea al P.C.U.S. și 
s-a referit la aspecte ale po
liticii externe promovate de 
P.C.U.S. și guvernul sovietic.

Semnarea unui protocol
romano-iranian

TEHERAN 20 (Agerpres). — 
In perioada 16-20 aprilie a.c., 
la Teheran, a avut loc cea 
de-a treia sesiune a subcomi
siei miixte româno-iraniene 
pentru cooperare în industria 
construcțiilor de mașinii.

Delegația română a fost con
dusă de A. Mărgăritescu, ad
junct al ministrului industriei 
construcțiilor de mașini grele, 
iar delegația iraniană de A. 
G. Bakhtiar, ministru adjunct 
la Ministerul Economiei.

La încheierea sesiunii, a fost 
semnat nn protocol în care au

fost prevăzute noi 
pentru extinderea 
româno-iraniene în 
construcțiilor de mașini.

obiective 
cooperării 
domeniul

Noi
incidente
în Irlanda
de Nord

BELFAST 20 (Agerpres). 
La Belfast și Londonderry 
continuat, joi, cu violente și 
prelungite schimburi de focuri, 
incidentele dintre trupele bri
tanice și persoane înarmate, 
încă neidentificate, informează 
agenția Reuter, precizînd că, 
în cursul acestor ciocniri, s-au 
înregistrat mai mulți răniți și 
un mort — un băiat în vîrșt-ă 
de 13 ani. Cu acesta, numărul 
morților, înregistrați' ca urma
re a aproape patru ani de vio
lență în Irlanda de nord, s-a 
ridicat la 777.
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„ROMÂNIA
TURISTICA"
NICOSIA 20 (Agerpres). 

— In Palatul Culturii din o- 
rașul Limassol a fost deschi
să expoziția de fotografii 
„România turistică". Cu o- 
cazia vernisajului, însărci
natul cu afaceri a.i. al Re
publicii Socialiste România 
in Cipru, Ion M. Anghel. a 
făcut o expunere despre re
alizările țării noastre în do
meniul turismului și per
spectivele dezvoltării aces
tui sector de activitate.

Au participat primarul 
municipiului Limassol, G. 
Katsounotos, alte oficialități 
locale, corespondenți de pre
să, oameni de cultură și ar
tă. Expoziția va rămîne des
chisă timp de o săptămină.

Sesiunea solemnă a C.C Cambodgia

al P.S din Chile

Ultimele știri
*

/ / /

SANTIAGO DE CHILE 20 
— Corespondentul Agerpres, 
Eugen Pop, transmite : La 
Teatrul Municipal din San
tiago de Chile a avut loc se
siunea solemnă a Comitetului 
Central al Partidului Socia
list, dedicată aniversării a 40 
de ani de la înființarea parti
dului.

In prezidiul adunării au 
luat loc Carlos Altamirano, 
secretar general al Partidu
lui Socialist, membrii Comi
siei Politice și șefii delegați
ilor de partid din numeroase 
țări care participă la aniver
sarea acestui eveniment.

Adonis Sepulveda, secretar 
general adjunct al Partidului 
Socialist, • a prezentat o am
plă expunere despre istoria 
și lupta partidului de-a lun
gul a patru decenii.

împlinirea a 40 de ani de

Deschiderea Tirgului international din Tokio

H La încheierea celei de-a 
15-a sesiuni a comisiei chino- 
cehosiovace pentru colaborare 
tehnico-științifică ce s-a des
fășurat la Pekin, reprezentanții 
celor două țări au semnat un 
protocol în acest domeniu —• 
informează agenția China No
uă.

Vineri, Li Sien-nien, vicepre- 
mier al Consiliului de Stat al 

Chineze, a avut o între-

existență politică a Partidu
lui Socialist — a spus vorbi
torul, — este sărbătorită în con
diții istorice noi, cînd popo
rul chilian este angajat în bă
tălia pentru transformarea re
voluționară a societății. Ceea 
ce a fost o speranță și o pers
pectivă istorică pentru fon
datorii partidului, a devenit 
o sarcină a prezentului ime
diat pentru noile și vechile 
generații care participă la a- 
ceastă luptă.

La sesiunea solemnă, Parti
dul Socialist a fost salutat de 
delegații partidelor care par
ticipă la aniversare.

Luînd cuvîntul în cadrul Se
siunii solemne, tovarășul Cons
tantin Băbălău, membru su
pleant al Comitetului Execu
tiv al Comitetului Central, ca
re reprezintă Partidul Comu
nist Român la manifestările 
consacrate celei de-a 40-a a- 
niversări a Partidului Socia
list din Chile, a transmis me
sajul de prietenie și solidari
tate al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român 
și al întregului nostru popor.

trupelor regimului de la Pnom Penh
CAMBODGIA 20 (Agerpres). 

— Vineri, în diferite regiuni 
din Cambodgia au continuat a- 
tacurile susținute de forțele 
patriotice khmere împotriva 
trupelor regimului de la Pnom 
Penh.

Un purtător oficial de cu- 
vînt lonnolist a recunoscut, vi
neri dimineață, că a avut loc 
evacuarea orașului Kep, pre
cum și faptul că unitățile mili
tare fidele lui Lon Noi duc lup
te grele de apărare în apropi
ere de orașul Takeo.

In noaptea de joi spre vi
neri, orașul Pnom Penh. a fost 
teatrul unei intense activități 
militare. Agenția France Presse 
precizează că avioane strate
gice americane de tip B-52 au 
intervenit în 
tacînd zone 
ere de oraș, 
Iul de est al
Bombardierele americane, 
clusiv cele strategice, au in-

tervenit, de asemenea, în spri
jinul pozițiilor lonnoliste 
la Sar și Kompong Nung.

★
PENH 20 (Agerpres). 
însărcinate cu paza 

de transmisiuni radio 
la 16 kilometri sud

oare

cîteva rînduri, a- 
situate în apropi- 
în special pe ma- 
fluviuluii Mekong.

in-

PNOM 
—Unități 
centrului 
— situat 
vest de capitală — prin
regimul de la Pnom Penh ti
ne legătura cu lumea exteri
oară, a trebuit să vină, joi 
seana, în ajutorul unei unități 
lonnoliste din apropiere, 
cată de forțele patriotice 
rezistentă. Aceste unități 
fost însă respinse de patrioți, 
trebuind să se retragă cu în
semnate pierderi, printre care 
unii membri ai personalului 
de deservire a stației de radio. 
Cu același prilej, aviația 
S.U.A. a intervenit, lansind 
mari cantități de bombe în zo
na respectivă, asupra puncte
lor unde se presupunea că sînt 
concentrate unitățile patrio-

vedere cu membrii delegației 
cehoslovace participante la lu
crările sesiunii.

• întreprinderile sovietice 
de comerț exterior „Soiuzplo- 
doimport" și „Tehnopromim- 
port" au încheiat un contract 
cu societatea americană „Pep- 
sico Inc". în vederea achiziți
onării esenței concentrate de 
„Pepsi-Cola” și a instalațiilor 
necesare preparării acestui ră
coritor fortifiant.

Mesajul adresat lui Kurt Waldheim

România este prezentă ca un pavilion
TOKIO 20 — Coresponden

tul Agerpres, FI. Țuiu, trans
mite : Pe o mare platformă, 
special amenajată pentru ma
nifestări comerciale, vineri s-a 
deschis cea de-a 10-a ediție a 
Tîrgului internațional din To
kio. In mesajul rostit cu pri
lejul ceremoniei de inaugura
re, ministrul comerțului inter
național și industriei, Yasu- 
hiro Nakasone, a arătat că 
„guvernul japonez consideră 
imperativă promovarea activă 
și într-o manieră pozitivă a 
legăturilor economice, colabo
rării și cooperării cu toate ță
rile lumii". El a exprimat spe
ranța că această ediție va con
tribui Ia promovarea înțelege
rii reciproce, la intensificarea 
schimburilor de mărfuri și teh
nologie și „la încurajarea spi
ritului de cooperare în activi
tatea economică".

Pe o suprafață totală de 
53 000 metri patraț: esțe expu
să o largă varietate de produ
se realizate în diferite ramuri 
îhdu'S'trî’a’Tb. fh ăprbxîrhălîY 
2 400 de standuri expun cea.

1 500 de firme japoneze și din 
alte 29 de țări.

Țara noastră este prezentă 
cu un pavilion. 27 de întreprin
deri românești expun pe o 
suprafață de aproximativ 300 
metri patrați o gamă variată 
de produse chimice și farmace
utice, produse petroliere, sor
timente variate de mobilă, 
plăci aglomerate, furniruri, 
panele, țesături de bumbac, 
stofe, confecții, încălțăminte, 
porțelanuri, ceramică etc.

întreprinderi ale industriei 
grele, ca „Industrial-Export", 
„Autotractor", „Industrialim
port", „Mecano-export", „Teh-

noimport", sînt prezente 
prospecte și cataloage pentru 
instalațiile de foraj, tractoare 
și alte mașini agricole, auto
camioane, autoutilitare.

Imediat după deschiderea 
tîrgului, pavilionul țării noas
tre a fost vizitat de guvernato
rul orașului Tokio, Ryokichi 
Minobe, precum și de minis
trul agriculturii și silviculturii, 
Yoshio Sakurauchi, care au 
fost întîmpinați de ambasa
dorul țării noastre în Japonia, 
Nicolae Finanțu. Cu acest 
lej, ministrul japonez a 
primat aprecieri față de 
ponatele românești.

Q Agenția A.D.N. a difuzat 
un comunicat în care se arată 
că guvernele Republicii Demo
crate Germane și Republicii 
Mali, călăuzite de dorința de 
a dezvolta legăturile de prie
tenie dintre cele două state și 
popoare, au hotărît să stabi
lească relații diplomatice la 
rang de ambasadă.

Q Intre R.P.D. Coreeană și 
an au fost stabilite relații 

diplomatice — s-a anunțat în- 
t.r-un comunicat comun irania- 
no-coreean transmis de agenția 
A.C.T.C. și dat publicității la 
Teheran.

întrevederea dintre președintele
Mao Tzedun și președintele 

Luis Echevarria Alvarez
PEKIN 20 (Agerpres). — 

Președintele Mao Tzedun a 
avut, vineri, o întrevedere eu 
Luis Echevarria Alvarez, pre
ședintele Mexicului, aflat în- 
tr-o vizită de stat în R. P. Chi
neză — relatează agenția 
na Nouă.

Cu acest prilej, între 
ședințele Mao Tzedun și
ședințele Mexicului a avut loc 
o convorbire prietenească, 
fășurată într-o atmosferă 
dială.

La întrevederea dintre 
ședințele Mao Tzedun și
ședințele Luis Echevarria Al
varez au luat parte Ciu En-lai, 
premierul Consiliului de Stat 
al R. P. Chineze, Emilio O. 
Rabasa, ministrul mexican al 
afacerilor externe, și alte per
soane oficiale 
țări.

China Nouă 
cursul zilei de

tinuat convorbirile între pre
ședintele Mexicului și premie
rul Ciu En-lai.

• RABAT 20 (Agerpres). 
Regele Hassan al II-lea al Ma
rocului a adresat, în calitatea 
sa . de .președinte în exercițiu 
al Organizației Unității Afri
cane, un mesaj secretarului 
general al O.N.U., Kurt Wald
heim, în oare cere adoptarea, 
de către Consiliul de Securita
te, a măsurilor celor mai e- 
ficace pentru a face față slăbi
rii boicotului împotriva Rho- 
desiei. In mesajul său, Hassan 
al II-lea subliniază „grava pre
ocupare” pe care o suscită ne- 
respectarea de către unele țări 
membre ale O.N.U. a rezolu
țiilor adoptate de Consiliul de

Securitate cu privire la Rho
desia. ............
• Tn' încheiere, suveranul ma
rocan apreciază că relaxarea 
boicotului ar putea furniza re
gimului de la Salisbury o în
curajare suplimentară pentru 
a persevera pe drumul care 
constituie o sfidare inadmisi
bilă, atît față de comunitatea 
internațională, cît și față de 
poporul Zimbabwe și Africa 
întreagă.

$ Agenția A.D.N. informea
ză că o delegație guvernamen
tală a R.D. Germane, condusă 
de Horst Solie, ministrul eco
nomiei externe, a făcut o vizi
tă în Italia, ta Roma, Horst 
Solie a avut convorbiri cu mi
nistrul comerțului exterior i- 
talian. Matteo Matteotti, 
ministrul 
Malagodi, 
nanțe, A. 
gradl.

cu 
trezoreriei, Giovani 
cu ministrul de fi- 
Valseco-Ferrari Ag-

Chi- O declarație a președintelui
pre- 
pre-

des- 
cor-

pre- 
pre-

din cele două

anunță că, în 
vineri, au con-

Mauritaniei
NOUAKCHOTT 20 (Ager

pres). — La încheierea vizitei 
întreprinse la Abidjan, unde a 
participat la conferința consti
tutivă a Comunității economi
ce a Africii de vest (C.E.A.O.) 
— care va înlocui Uniunea va
mală din Africa ‘ de vest — 
Moktar Ould Daddah, pre
ședintele Mauritaniei, a decla
rat că noua regrupare econo
mică regională trebuie să se 
preocupe de lărgirea contacte
lor între țările vest-africane, 
tn vederea promovării unei 
cooperări active în zonă în

domeniul industriei, schimbu
rilor economice și în proble
mele vamale.

„In ce privește Mauritania 
— a adăugat președintele Dad
dah — noua uniune economică 
ridică o serie de probleme de 
ordin practic, datorită mone
dei naționale recent create. 
Dar ea va putea contracta 
schimburi economice cu țările 
vecine, îndeosebi acorduri de 
plăți, care să-i permită nu 
numai menținerea la același 
nivel a schimburilor comerci
ale, ci și sensibila lor spori
re".

Criza guvernamentală
din Liban

Miting de protest față de acțiunile
teroriste neofasciste din Italia

0 Ministrul american al co
merțului, Frederick Dent, s-a 
pronunțat — cu prilejul unui 
simpozion — pentru lărgirea 
schimburilor economice și co
merciale între Statele Unite 
și țările socialiste. „Relațiile 
comerciale prietenești, a spus 
el. contribuie la stabilirea u- 
nor relații politice mai bune".

BEIRUT 20 — Coresponden
tul Agerpres, Crăciun Iones- 
cu, transmite : Criza de gu
vern din Liban, declanșată 
săptămîna trecută ca urmare 
a demisiei premierului Saeb 
Salam, nu a fost rezolvată nici 
după ce șeful statului a însăr
cinat, la 18 aprilie, pe Amin 
Hafez, președintele
de Politică Externă a 
mentului, cu formarea 
nou Cabinet.

Consultările 
liderii politici 
min Hafez, în
noii formații guvernamentale, 
nu au dus la realizarea unei

Comisiei
Parla- 

unui

de joi 
libanezi 
vederea

dintre 
și A- 

creării

înțelegeri. La ieșirea sa de la 
Palatul prezidențial Baabda, 
unde a avut o convorbire cu 
președintele Frangieh, Hafez 
a declarat reprezentanților 
presei : „Nu vă pot spune încă 
nimic. Voi continua consultă
rile începute, care, în ansam
blu, au fost pozitive. Sper că 
nu vom întîrzia prea mult să 
formam un guvern care să sa
tisfacă opinia publică și pen
tru a-i asigura Libanului pros
peritate și imunitate11.

Dorindu-se ca noul cabinet 
să fie cît mai cuprinzător, 
problema repartiției portofo
liilor ministeriale continuă să 
creeze dificultăți și să prelun
gească criza guvernamentală.

ROMA 20 (Agerpres). — Joi, 
în capitala Italiei a fost orga
nizat, de Partidul Comunist I- 
talian, un miting de protest 
față de acțiunile teroriste în
treprinse de elemente de 
dreapta, neofasciste, în mai 
multe localități din țară. In 
cadrul mitingului — la care 
au participat, de asemenea, 
conducătorii celor trei mari 
centrale sindicale italiene — 
s-a exprimat „indignarea 
populației Romei față de aten
tatele feroce comise de neo
fasciști 
oribilul 
Roma".
nunțate 
Giorgio
Biroului politic și al Direcțiu
nii P.C.I., și Luigi Petroselli,

Direcțiunii P.C.I.,membru al
a fost prezentată părerea co
muniștilor italieni, care văd 
în aceste acte „un nou val de 
terorism" și a fost exprimată 
hotărîrea P.C.I. „de a combate 
aceste acte care împiedică prin 
acțiunile lor voința de reîn
noire politică a cetățenilor".

Tratativele dintre condu
cerea uzinelor de automobile 
„Renault” și sindicate, în le
gătură cu reluarea lucrului de 
către muncitorii aflați în gre
vă, s-au întrerupt, joi seara, 
fără să se stabilească cînd vor 
fi reluate, informează agenția 
Reuter.

Cutremur de pămînt în Italia

1

la Milano și față de 
incendiu provocat la 
In discursurile pro- 
cu acest prilej de 

Amendola, membru al

ROMA 20 (Agerpres). — Un 
cutremur de pămînt, de o in
tensitate care a variat între 5 
și 6 grade pe scara Mercalli, 
s-a produs în nordul Umbriei, 
în Italia, avariind unele locu
ințe din orașele Citta di Cas
tello și Pietralunga și provo- 
cînd panică în rîndul populați
ei. Locuitorii au ieșit pe străzi

cînd seismul, care a durat 3 
secunde, a produs fisuri în pe
reți. Cea mai mare parte a 
populației a refuzat să se re
întoarcă 
du-se în 
pentru a 
tremurul 
portul de la Marea Adriatic^ 
— Ancona.

în locuințe, instalîn- 
mașini și autobuze 
petrece noaptea. Cu- 
a fost resimțit și în

■
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FILME
SÎMBĂTA, 21 APRILIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie ; Poliția mulțumește; 
Republica: Anul carbonari
lor ; LONEA — Minerul : 
Tora ! Tora 1 Tora ! ; VUL
CAN : Bulevardul Romului; 
LUPENI — Cultural: Filiera-, 
Muncitoresc c Ultimul domi
ciliu cunoscut.

RADIO
5,00 Buletin de știri ; 5,05 

Cu cântecul și jocul pe pla
iurile țării; 5,40 Melodii în 
zori de zi; 6,00—8,08 Radio- 
programul dimineții; 8,08
Matineu muzical ; 8,30 La mi
crofon, melodia preferată; 
9,00 Buletin de știri; 9,30 Mi
orița ; 10,00 Buletin de știri 
10,05 Formația de muzică 
populară a Căminului cultu
ral din comuna Bolintinul 
din Deal ; 10,30 Emisiune
muzicală de Ia Moscova ; 
11,00 Buletin de știri ; 11,15 
Turism; 11,35 Te cântăm, fru
moasă Românie ; 12,00 Discul

zilei; 12,30 întâlnire ou melo
dia populară și interpretul 
preferat; 13,00 Radiojurnal; 
13,30 Radiorecording ; 15,00
Buletin de știri ; 16,00 Radio
jurnal ; 17,00 Știință, tehni
că, fantezie; 17,40 Cîntece și 
jocuri populare; 18,00 Orele 
serii; 20,00 Zece melodii pre
ferate ; 20,45 Consemnări ;
20,50 La hanul melodiilor,; 
21,25 Moment poetic ; 21,30 
Revista șlagărelor ; 22,00 Ra 
diojurnal; 22,30 Muzică, de
dans ; 24,00 Buletin de știri; 
0,03—6,00 Estrada nocturnă.

T V
9,00 Curs de limba germană 

(lecția a 50-a);
9,30 A fost odată ca nicio

dată... împărăția oglin
zilor strîmbe (II);

10,00 Telex ;
10,05 Publicitate ;
10,10 Ansambluri folclorice 
10,40 De vorbă cu gospodine

le ;
11,00 Selecțiuni din emisiu

nea „Seară pentru ti
neret” ;

12,00 Roman foileton. Cântec 
la apusul soarelui — 
reluarea episodului II.

„Aratul" ;
12,45 Omiul de lingă tine (re

luare) ;
13,00 Telejurnal;
16,00 Telex ;
16,05 In actualitate — Școa

la ;
16.20 Microrecital de muzică 

populară ;
16.30 Emisiune în limba ger

mană ;
18,15 Ritm, tinerețe, dans 

— Teletop '73 ;
19,00 Medalion : Gheorghe

Munteanu Murgoci;
19.20 1001 de seri;
19.30 Telejurnal — Cincina

lul înainte de termen 
— cauză a întregului 
popor;

20,00 Cîntecul săptămînii — 
Tinere averea ta e ta
ra ;

20,05 52 de inițiative în 52 
de săptămîni ;

20.20 Teleenciclopedia ;
21,00 Film serial Mannix ;
21,50 Bună ziua cu... dispen

să ;
23,00 Telejurnal;
23,10 Cîntecele pe care le-am 

iubit.
23,35 Turneul internațional 

de box „Centura de 
aur" — selecțiuni în
registrate.

LOTO
La tragerea Loto din 20 a- 

prilie 1973 au fost extrase 
următoarele numere ;

Extragerea I-a :
20, 38, 6, 87, 60, 18, 63, 81,85

Extragerea a Il-a :
84, 31. 76, 35, 42, 66, 43, 55, 17

VREMEA
Valorile temperaturii înre

gistrate în cursul zilei de 
ieri :

Maximele: Petroșani +12 
grade ; Paring + 5 grade.

Minimele : Petroșani + 4 
grade ; Paring — 2 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE : Vreme instabi
lă. Cer mai mult noros. Izo 
lat se vor semnala precipita
ții sub formă de averse. Vini 
slab cu intensificări dih sec
torul sudic.

Redacția ' administ. - ziarului: Petroșani, strada Republicii, nr. 90 telefon: 1662.

Bunele rezultate se cer reconfirmate!
După o duminică de „reia-' 

che" — prilejuită de pregăti
rea meciului internațional a- 
mical U.R.S.S. — România, de 
Ia Kiev, pierdut net de fotba
liștii noștri — campionatul di
viziei A se reia mîine. Printre 
partidele care suscită, la ora 
actuală, un viu interes în lu
mea fotbalului autohton se nu
mără și cea de la București, 
dintre Dinamo, o pretendentă 
serioasă la titlul de campioa
nă a țării, și Jiul Petroșani, re
velația ultimei etape de cam
pionat. Victoria categorică, fă
ră drept de apel a Jiului asu
pra U.T.E.-ei a ridicat consi
derabil „cota" meciului de du
minică. După o suită de evo
luții neconcludente, Jiul a 
„spart gheața" victoriilor, la 
un scor care, firește, pune pe 
gînduri pe viitoarele compe
titoare ale sale.

De la ultima etapă de cam
pionat, echipa lui Ștefan 
Coidum — lipsită de aportul lui 
Mulțescu și Rozsnai, care-au 
evoluat, cu succes, în reprezen
tativa „unter 23“ a României, 
Ia Odessa — s-a pregătit cu 
asiduitate pentru meciul Dina

mo. Accentul a fost pus pe 
pregătirea fizică, cu exersarea 
îndeosebi a contraatacului 
„fulgerător", armă eficace de 
surprindere a adversarului în 
tactica echipelor aflate în de
plasare. Antrenorul Ștefan 
Coidum, conformîndu-se unui 
vechi principiu al fotbalului, 
nu are de gînd să opereze mo-

Avancronică 
fotbalistică 

dificări în formația care a 
învins categoric pe U.T.A. A- 
șadar, la București (partida, se 
pare, va putea fi vizionată, pe 
micul ecran, cu începere de la 
ora 15), Jiul va alinia următo
rul 11 : Ion Gabriel — Onuțan, 
Tonca, Georgescu, Dodu — 
Cotormani, Urmeș — Stan, 
Mulțescu, Rozsnai, Naidin 
(Szabados).

Partida, firește, nu-i deloc

ușoară. Dimpotrivă, valoarea 
echipei Dinamo e cunoscută. 
Se pare însă că echipa din șo
seaua Ștefan cel Mare trece 
printr-o momentană eclipsă 
de formă, datorată în princi
pal accidentării „creierului" 
ei, Dinu. Adăugind acestui 
„atu" (pentru Jiul) și forma 
neconvingătoare a lui Dumi- 
trache, credem că fotbaliștii 
Jiului, cu „moralul" bun cîști- 
gat după meciul cu U.T.A., 
vor fi în stare să abordeze 
partida de pe pozițiile totalei 
încrederi în propriile forțe.

Să nu uite fotbaliștii Jiului 
că miile de suporteri ai lor 
din Valea Jiului, cei pe care 
i-a bucurat enorm ultimul lor 
rezultat, așteaptă cu încrede
re și nerăbdare confirmarea 
acestuia. Așteptăm din partea 
Jiului o evoluție bună în Ca
pitală și un rezultat... pe mă
sura acestei evoluții !

★
In divizia C, Știința Petro

șani va primi, acasă, vizita 
echipei Dunărea Calafat, 'ar 
Minerul Lupeni se va deplasa 
la Deta, peritru partida cu 
Furnirul...

V. T.

TELEX
BUDAPESTA 20 (Agerpres). 

— Echipa masculină de bas
chet Universitatea Cluj, aflată 
în turneu în Ungaria, a jucat 
la Szekesfehervar cu formația 
Videoton. Baschetbaliștii ro
mâni au obținut victoria cu 
scorul de 69—58 (28—32).

MONTE CARLO 20 (Ager
pres). — In sferturile de fina
lă ale turneului internațional 
de tenis de la Monte Carlo, 
tînărul jucător suedez Bjorn 
Borg l-a eliminat cu 6—2, 
6-2, 6—3 pe spaniolul Muhoz. 
Patrick Proisy (Franța) a dis
pus cu 7—6, 6—3, 6—4 de 
Mulligan (Italia). După cum s-a 
anunțat Ilie Năstase l-a în
trecut cu 6—2, 7—5, 6-—2 pe 
vest-germanul Harald Elschen- 
broich.

In competiția feminină (sfer
turi de, finală), Ev>a Szaibo (Un
garia) a întrecut-o cu 6—lf 
6—0 pe Virginia Ruzici (Ro
mânia).

Paralel cu întrecerile senio
rilor are loc și un turneu re
zervat jucătorilor sub 21 de 
ani. In optimile de finală, re
prezentantul României, Traian 
Marcu, l-a învins cu 6—0, 
4—6, 6—3 pe,B. Fritz (Franța).'
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