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La Petroșani au început ieri,

Lucrările consfătuirii pe tema
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„îmbunătățirea calității, a parametrilor
• a

și comportării în exploatare
a utilajelor miniere44

încheierea anului
de învătămînt

de partid
acțiune de mare

răspundere
IONEL CAZAN, 

secretar 
al Comitetului municipal de partid

Avînd în centrul atenției 
problemele esențiale ale e- 
dificării societății socialiste 
multilateral dezvoltate, recep
tiv la noul intervenit în poli
tica partidului, în viața econo
mică și social-politică a tării, 
de asemenea, la necesitățile 
ideologice ale diferitelor co
lectivități, putem aprecia 
în acest an învătămîntul 
partid este tot mai mult anco
rat în actualitate, mai a- 
proape de cerințe.

Dacă sub aspectul organiză
rii, conducerii și desfășurării 
învățămintului, în acest an 
școlar organele și organizațiile 
de partid din municipiul nos
tru s-au preocupat în mai bu
nă măsură, considerăm că a- 
cum, la finele anului se impu
ne o activitate și mai susținu
tă in scopul asigurării 
dezbateri 
litativ.

Potrivțt 
al P.G.R. 
mîntul de partid și propaganda 
prin conferințe, cursurile invă
tămîntului de partid, inclusiv 
ale universității serale 
marxism-leninism, se vor 
cheia pînă la 1 iunie a.c.

Moment important în viata 
organizațiilor de partid, con
vorbirile finale trebuie să con
stituie o încununare a ceea ce 
s-a înfăptuit pjnă acum, un 
pou pas înainte pe calea spo- 
nrii forței de influențare a 
propagandei, a eficacității sa
le în ce privește formarea 
gindirii politice a oamenilor, 
creșterea competenței lor, să
direa - convingerilor comunis
te, determinarea unui compor
tament înaintat în muncă, so
cietate și familie. Concepută 
în acest fel, încheierea anului 
școlar solicită organelor și 
organizațiile de partid exigen
tă și responsabilitate in asi
gurarea desfășurării convorbi
rilor finale în condiții optime.

Din punct de vedere meto
dologic, în toate formele de

că 
de

unor
de un înalt nivel ca-

instrucțiunilor C.C. 
cu privire la învătă-

de 
în-

I

în bilanțul rodnic al constructarilor

examen
Pentru

masă ale învățămintului 
organizează una-două convor
biri recapitulative. Cei care 
studiază la universitățile sera
le de marxism-leninism vor 
susține examene de sfîrșit de 
an la temele parcurse, potrivit 
profilului fiecărei secții, iar 
absolvenții — adică cei care 
sînt în anul III — un 
general de verificare.
cadrele didactice din învăță- 
mîntul de toate gradele, exa
menul final, prevăzut în in- 

. str-uctiunile Ministerului Edu
cației și Invătămîntului, se va 
organiza sub forma unor dez
bateri de sinteză asupra unor 
teme de o deosebită importan
tă din programele celor doi 
ani de studiu. Aceste dezbateri 
se vor desfășura sub conduce
rea unor comisii formate din: 
propagandistul formei de în
vătămînt, reprezentanți ai comi
tetelor județean, municipal, o- 
rășenesc și comunale de 
partid, a.i conducerii unităților 
de învătămînt și ai inspecto
ratului școlar județean. Pentru 
Institutul de mine în comisia 
respectivă vor fi incluși se
cretarul comitetului de partid 
și rectorul institutului.

In cadrul acestor dezbateri
• finale vor fi solicitate la dis

cuții, in primul rind, cadrele 
didactice care

doi ani de studiu ideologic 
dovedit o

insuficiente- în 
politico-ideologică. O deo- 

să

Lucrări
de calitate

în decursul ce-

slabă activitate
pregătirea

activitatea
în decursul 
de studiu

cadrelor 
celor 

ideolo-

tor 
au 
și 
lor
sebită atenție vor trebui 
acorde organele și organizați
ile de partid din școli întocmi
rii aprecierilor scrise ou pri
vire la 
didactice 
doi anj
gic. Acestea trebuie să oglin
dească in mod fidel preocupa
rea fiecărui cadru didactic cu 
privire la pregătirea sa politi- 
co-ideologică, rezultatele obți
nute cu prilejul dezbaterilor 
tinind cont de faptul că ele

Obiective 
predate 

în termen
Revenim cu noi date 

despre realizările 
struct ori lor de 
ve sociale din 
piui nostru, care 
scris, în luna 
noi fapte de muncă con
cretizate prin lucrări de 
bună calitate...

Pe șantierele din Vul
can, echipele de zidari 
conduse de Nicolae Po
pescu și Ioan Dudas ca 
și cea de zugravi condu
să de Marin Dragu, au 
terminat lucrările la 
blocul 3-A, cu 22 apar
tamente. La Lupeni, e- 
chipele conduse de San
du Tudor și Nicolae A- 
vram au executat zidă
ria și tencuielii? exteri
oare la blocul E 1, iar 
la Petrila, zidarii din 
chipa condusă de 
Ignat au terminat 
la blocul D-ll, 
beneficiarilor 
nul prevăzut.

Rezultatele 
Lorilor, după 
mat amintit, 
angajării lor ferme de a 
intensifica ritmul de - lu
cru pe șantiere, de a e- 
xecuta lucrări de calita
te superioară în vederea 
asigurării, la termenul 
prevăzut, a noi aparta
mente destinate popu
lației. municipiului nos-

con- 
obiecti- 
munici- 
au în- 
aprilie,

Ieri dimineața, 
deschis lUcrârile 
nătățirea calității, a parametrilor și compor
tării in exploatare a utilajelor miniere" la 
care participă reprezentanți ai ministerelor 
coordonatoare, uzinelor furnizoare de mașini 
și utilaje miniere din țară, ai centralelor in
dustriale.

Consfătuirea se înscrie ca un însemnat 
eveniment menit să contribuie la înfăptuirea 
dezideratelor trasate de directivele Congresu
lui al X-lea al P.C.R., ale Conferinței Națio
nale din iulie 1972 și Plenarei C.C. al P.C.R. 
din februarie-martie a.c., a sarcinilor exprese 
trasate de conducerea de partid și de stat, de 
secretarul gebiral al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, cu prilejul vizi
tei de lucru în Valea Jiului din
toamna anului trecut privind sporirea gradu
lui de mecanizare a muncii în subteran, apli
carea în practică a celor mai noi cuceriri ale 

• științei și tehnicii, modernizarea producției 
pentru creșterea continuă a extracției de 
cărbune.

La consfătuire participă tovarășii loachim 
Moga, prim-secretar al Comitetului județean 
Hunedoara al P.C.R., loan Mineu, adjunct al 
ministrului minelor, petrolului și geologiei, di
rectorul general al Centralei cărbunelui Petro
șani. De asemenea, mai participă tovarășii 
Ștefan Almășan, secretar al comitetului ju
dețean de partid, Gheorghe Feier, secretar 
al comitetului municipal de partid, Pogea 
Brineoveanu, președintele consiliului județean 
al sindicatelor, reprezentanți ai Ministerului 
Muncii, conducători ai exploatărilor miniere 
din Valea Jiului, ingineri și tehnicieni din 
ramura cărbune, mineri șefi de brigadă.

Lucrările consfătuirii sînt deschise de to
varășul loachim Moga, care, în cuvîntul său, 
a subliniat cerința ce stă în fața participan- 
ților, a tuturor cadrelor tehnico-inginerești de 
a adopta noi soluții și modalități de perfec-

lă sala clubului C.C.P., s-au 
consfătuirii pe tema „Imbu-

ționare în producerea utilajelor miniere, de a 
intensifica colaborarea între furnizori și be
neficiari pentru asimilarea și introducerea în 
exploatare a unor utilaje mereu îmbunătățite 
în funcție de condițiile specifice muncii in 
subteran, pentru atingerea unui nivel sporit 
de producție la cărbune și îndeosebi la huilă 
cocsificabilă, conform sarcinii trasate de con
ducerea superioară de partid.

în cadrul primei părți a consfătuirii au fost 
ascultate referatul Centralei cărbunelui Pe
troșani, prezentat de ing. Gheorghe Giuclea, 
director tehnic, intitulat „Calitatea și compor
tarea in exploatare a utilajelor miniere", și 
referatul prezentat de ing. loan Luțaș, direc
torul Centrului de cercetări și proiectări mi
niere (C.E.P.R.O.M.) al uzinei „Unio" Satu 
Mare, despre „Stadiul îndeplinirii măsurilor 
privind îmbunătățirea calității utilajelor mini
ere, stabilite în consfătuirea din martie 1972 
și cu ocazia altor analize". Pe marginea celor 
două referate au luat cuvîntul ing. Anton 
Bacu, director tehnic al E. M. Uricani, ing. 
Titus Costache, director tehnic al E. M. Lu- 
peni, loan Cojocaru, miner, șef de brigadă 
la mina Lonea, Petre Constantin, miner, șef 
de brigadă la mina Lupeni, loan Enescu, 
inspector general în cadrul Inspecției de stat 
pentru protecția muncii.

în partea a doua a consfătuirii, partici- 
panții au vizitat unitățile miniere din Valea 
Jiului purtînd discuții cu minerii și cadrele 
tehnice care exploatează aceste utilaje pri
vind probleme ale perfecționării mașinilor, 
utilajelor și agregatelor miniere de lucru.

In după-amiaza zilei de ieri au avut Ioc și 
discuții în comisia de lucru cu reprezentanți 
ai uzinelor furnizoare de utilaj energetic, pfc 
linia îmbunătățirii parametrilor acestora pentru 
a corespunde tot mai mult condițiilor speci
fice ale activității din subteran.

Lucrările consfătuirii continuă astăzi.

la

e- 
Marin 
fațada 
predat 
terme-

construc- 
cum am 

se datoresc
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Aspect din timpul consfătuirii.

Elevi i Liceului

industrialsau

Există numeroase și felurite 
săli de așteptare. Ospitaliere, 
sau mai puțin ospitaliere, căl
duroase sau friguroase, orna
mentate cu gust, sau lipsite de 
orice pavoazare, de orice mo
bilier. Săli, în care, aflîndu-ne 
„in așteptare", ni se pune la 
dispoziție un fotoliu comod, 
sau, dimpotrivă, avem de aș
teptat în picioare. Intr-un cu) 
vînt, toate aceste săli sînt atît 
de felurite încît se refuză ori
căror încercări de clasificare 
după funcționalitate sau apa
rență. Subiectivi cum sîntem, 
dintre toate sălile nu cunoaș
tem una singură care să fie 
mai funcțională, într-o zi de 
primăvară, cu soare cald, cînd 
directorul e așteptat ore în
tregi, decît un petec de iarbă 
pe. care să te întinzi și, even
tual, în așteptare, să tragi un 
pui de somn.

Nu avem de gînd să trans
formăm aceste rînduri într-un. 
foileton. Ne cerem scuze ci
titorilor pentru o introducere 
atît de întortocheată, și pen
tru o definiție atît de bizară. 
Dar, definiția ar exista

dacă nu ar exista faptele : 
în ziua de 3 mai a.c., la sec
torul V al minei Aninoasa (e 
vorba de sectorul Livezeni. de 
la fosta exploatare minieră cu 
acest nume) era zi de audi
ențe. Directorul minei și-a 
anunțat sosirea Ia sector în 
jurul orei 8. Pe Ia 11 se aflau 
în așteptare. Ia umbră, în
tr-un coridor neluminat, vreo 
3—4 salariați. Alții stăteau 
pe scări, iar alții au descope
rit petecul de iarbă din fața 
modestei clădiri (de fapt o ba
racă) ce purta pînă deunăzi. 
numele de sediu administrativ 
al fostei exploatări miniere.

Tovarășul director n-a ve
nit. A fost așteptat cu multă 
răbdare, cu mari speranțe. Pe 
la ora 12 s-a aflat că e în 
mină și audiențele nu se mai 
țin. Așa e la o unitate „fără 
probleme". Adică, audiențele 
se pot ține, sau se pot amîna, 
ceea ce ne îndreptățește să 
afirmăm că, în optica condu
cerii, problemele sînt rezolva
te la acest sector. Oare, așa 
să fie ? De aceea și-a realizat 
sectorul, în primele zile

Nu puține, și nu de mică 
importanță sînt lucrările de 
infrastructură executate în 
construcțiile de locuințe. Ne 
referim, îndeosebi, la migă
loasa muncă a fierar-beto- 
niștilor care lucrează In pa
ralel cu zidarii, dulgherii și 
alți meseriași. Astfel că, la 
terminarea unui nou bloc, a 
unor noi lucrări, un cuvînt 
de apreciere se cuvine și a- 
cestora.

Pentru activitatea constan
tă, ritmică și eficientă a fie- 
rar-betoniștilor, desiășurată 

"in luna aprilie, precum și 
pentru calitatea acestora sint 
apreciate în mod 
lucrările executate 
pele conduse de 
ȘUMLANSCHI, de 
can, LUDOVIC HORVATH, 
din Petroșani, și GHEOR
GHE RISTEA de pe șantie
rul din Lupeni.

deosebit 
de echi- 
VASILE 
la Vul-

lunji mai, doar 15 la sută 
planul de producție ?

Ne-am interesat de la 
care așteptau, pe coridor, 
pe iarbă, despre motivele care
i-au determinat să ceară o au
diență la conducerea minei 
și... am ținut audiența în lo
cul directorului. Iată-le : loan 
Stroescu, de la Uricani, soli 
cită transferul la sectorul Li
vezeni. Constantin și Avram 
Istrate, din Craiova, au venit 
pentru angajare ; Moise Bac 
a venit tot pentru angajare, 
din Tg. Mureș. Cu toții vor 
să întărească brigăzile de mi
neri ale sectorului și,-pînă la 
proba contrarie, îi socotim 
bine intenționați ; Gheorghe 
Savu vrea și el să ajute sec
torul, să nu mai încurce lu
crurile celor de ’ la Livezeni ; 
doi tineri (erau cei de pe iar
bă I) solicitau locuință. Unul 
dintre ei a intrat fără repar
tiție într-o garsonieră I (Poate, 
cu adevărat, doar somnul l-a 
îndemnat spre petecul de iar
bă, între două șuturi de noap
te).

Alte probleme mai sînt la 
Livezeni ? Sînt ! Majoritatea 
salariaților lucrează la Male- 
ia. Echipamentul de protec
ție îl primesc de la Livezeni. 
Foile de boală sînt predate 
salaristelor, la Aninoasa. Sa
lariile sînt plătite la Livezeni, 
dar, pentru eventuale nepotri
viri de calcul, încep drumuri
le între Maleia și Aninoasa, 
via Livezeni. Asistența tehni
că e acordată în aceeași ma-

I. MUSTAȚĂ

minier datorie
De cîteva zile elevii Liceu

lui industrial minier din Pe
troșani participă cu entuzi
asm la acțiunea de împădu
rire pe șantierul silvic Scă
rița, situat la intrarea în de
fileul Jiului.

Duminică a- fost rîndul- ele
vilor din anii III A, B, C, și 
D. La ora 7 dimineața în fa
ța Casei de cultură din Pe-, 
troșani se adunaseră pilcuri, 
pilcuri de elevi. Autobuzul 
îi aștepta. Călătoria pînă la 
șantier a fost scurtă și plă
cută, ultimii trei kilometri 
s-au parcurs pe jos. Ajunși 
sus, pe munte, după un scurt 
instructaj făcut de către teh
nicianul l. Ganea, s-a trecut 
la plantarea puieților. Intr-un 
timp scurt s-au plantat două 
mii de puieți de pin. Elevii 
lucrau cu multă însuflețire. 
Nu știai ce să privești — e- 
chipele de elevi care porni
seră între ei o întrecere ne
declarată sau minunata pano
ramă a Văii Jiului cu fru
moasele așezări urbane și o- 
biectivele industriale ce se 
înșiră de-a lungul Jiului sub 
albastrul nepătat al cerului.

/

In fruntea acțiunii s-au si
tuat, ca întotdeauna, uteciș- 
ții, dintre care amintim doar 
cițiva N. Cilibiu, I. Pleșa, F. 
Cinca, P. Pirici, M. Găiseanu, 
I. Sîngeorgean, 1. Bălan, M. 
Lucaci, 1. Folea, I. Voinea, 
P. Pepelea, Gh. Onu, 1. Sibi- 
șan, Carol Szocsek, I. Căsu- 
toiu, 1. Fătău.

Reprezentanții Ocolului sil
vic Petroșani, inginerul Matei 
Pitea și tehnicianul I. Ganea, 
care au acordat asistenta teh
nică pe toată durata lucrării, 
ne-au rugat să transmitem e- 
levilor mulțumirile lor pentru 
calitatea lucrărilor executa
te.

In drum spre casă, în au
tobuz domnea buna dispozi
ție. Pe fetele elevilor,bronza

te de soarele dimineții, se 
citea acea mulțumire pe care 
ți-o dă conștiința că ai luat 
parte Ia o acțiune folositoa
re societății.

(Continuare in pag. a 3-a)

Masa juriului.

iwiRuitnu și EovcAnvĂ
Concursul „Cine știe cîș- 

tigă" organizat duminică sea
ra la Casa de cultură din Pe
troșani de redacția emisiuni
lor cultural-artistice a Radio- 
televiziunii române poate li 
definit, concentrat și exact, 
ca fiind un veritabil specia- ■ 
col in care a fost prezentă 
inteligența și cultura gene
rală pînă in cele mai mici 
detalii. Scopul unor astfel de 
concursuri este de natură in
structivă . și educativă, stimu
larea ascultătorului în a-și 
forma o cultură enciclopedi
că. Dar, prin prezența la o 
astfel de manifestare cultura
lă, poate fi observat faptul

că această examinare care 
solicită inteligența prin o 
mulțime de elemente, captea
ză publicul și-l face să trea
că prin aceleași emoții ca și 
concurentul, și este evident, 
concursul se transformă In 
spectacol. Bineînțeles că la 
crearea atmosferei o contri
buție hotărîtoare o au cei doi
experimentați examinatori — 
Mihai Florea și Ion Mustață, 
prompți în intervențiile de 
mare mobilitate spirituală.

' Concursul-spectacol s-a 
desfășurat într-un ritm viu, 
bogat în momente de sus
pense La prima temă „Valea 
Jiului — istorie și actualita- 

s-au prezentat Aurel Po-

Prof. Florica MUȘTEANU, 
Prof. Alfred SIEDER, 

Liceul industrial minier 
Petroșani

(Continuare in pag. a 3-a)

Un util schimb
de experiență

pa, maistru miner
Lonea, unul dintre promoto
rii dirigenției muncitorești — 
remarcabilă inițiativă -în 
munca politică de masă — și 
Francisc Barth, strungar la 
întreprinderea de utilai mi
nier Petroșani. Cei doi con

curenți au dovedit o cunoaș
tere exemplară a istoriei Văii 
Jiului, a luptelor mineriloi 
de-a lungul deceniilor, a rea
lităților noi apărute în tim
pul construcției socialiste. 
Răspunsurile lor sigure au o 
valoare mai largă : ne indi-

că calitatea nouă a conștiin
ței, sfera de interese intelec
tuale ale minereului, dezvolta
rea multilaterală a persona

T. SPĂTARII

(Continuare in pag. a 3-a)

Duminică 
cabinetului 
E.M.Lupeni 
ut'il schimb 
tema: „Forme și metode 
muncii politice de masă 
sprijinul producției".

La această dezbatere iniția
tă de către comitetul muni
cipal U.T.C., în colaborare cu 
comitetul U.T.C. de la mina 
Lupeni, au participat secre
tari de U.T.C. din marile uni
tăți economice din Valea Jiu
lui și responsabili ai comisii
lor orășenești cu munca poli
tico-ideologică. După o vizită 
la placa comemorativă din 
incinta exploatării, invitații 
au trecut in revistă agitația 
vizuală existentă (lozinci, 
grafice, gazele, pan„ .r1

Au urmat apoi discuțiile în 
plen, prilej cu care > au fost 
scoase în relief și alte forme 
ale muncii politice 
folosite de
U.T.C. al 
re Lupeni—emisiuni la stația 
de radioamplificare, raiduri- 
anchetă, filme de scurt me
traj etc.

dimineța, în sala 
de informare al 

s-a desfășurat 
de experiență

de masă 
către comitetul 

Exp.oaiărn ilii.:,-ie
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popice învingător și în ultima etapă

ÎN DEPLASARE A
TRICOLORILOR44 ROMÂNI

2

Plenara Consiliului
municipal

Isîm-

fizica și sport

g b iR u la Vulcan

învin- vt

Meci international
mai mult, gazdăde fotbal, la Deva

o s u s t

anul III,

Sta-
cultivarea 

alergare, în

dispu- 
urmă-

a
lui Naidin, la o

să 
di- 
fa-

jucă- 
feli-

de asociația 
catedra de e- 
de la Institu- 
din Petroșani,

VOLEI : Terenul stadionului „Jiul" din Petroșani devine, din ce in ce 
ospitalieră a unor interesante întîlniri dintre sportivii din întreprinderi...

„C r o r"

pentru educație

>• ••

VICTORIE CONCLUDENTA

In preliminariile Campionatului Mondial de Fotbal 
(Miinchen 1974), echipa reprezentativă a României a repur
tat, duminică, la Tirana, prima sa victorie în deplasare. In 
pofida condițiilor dificile (impuse, în genere, de o partidă 
internațională oficială pe terenul adversarului), a absenței 
din formația noastră a Iui Dobrin, printr-o mobilizare ex
tremă, totală, „tricolorii** au reușit să înscrie în palmares 
o victorie prestigioasă (4—1), care-i menține în lupta pentru

supremația seriei. Au fost spulberate, astfel, previziunile 
oarecum sumbre privind „soarta" echipei noastre în între
cerile C.M. 1974, a fost reconfirmată valoarea „vechii gărzi" 
a „naționalei", cu brio trecînd acest dificil examen #1 „noul 
val" al lui Valentin Stănescu (Theodor Țarălungă a și 
marcat cel de-al 4-lea gol, la debutul său în echipa repre
zentativă). In urma acestui frumos succes, echipa Românîei 
a preluat „șefia" seriei. Cel mai serios „prag** de trecut 
in acest sezon, rămîne însă apropiatul derby al seriei, meciul 
cu reprezentativa R. D. Germane, de Ia București. Cu 
„moralul** cîștigat la Tirana — unde „naționala** noastră 
nu mai jucase din 1949 — „tricolorii" pot oferi, în fntilnirea 
cu R. D. Germană, iubitorilor sportului din întreaga țară 
o victorie de prestigiu care să consolideze poziția fruntașă 
in fotbalul continental ciștigată în ultimii ani, inscriindu-se 
pe linia dreaptă a calificării în turneul final.

Felicitări „naționalei" României pentru bucuria prile
juită duminică și mult succes !

Jiu! Petrila termină campionatul pe locul 2

Faza județeană a „Crosului tineretului”

în cadrul ultimei etape a cam
pionatului diviziei A la popice, 
rezervat echipelor care activea
ză în seria Nord, Jiul Petrila a 
întîlnit pe teren propriu echipa 
C. F. R. Tg. Mureș.

Forma bună manifestată și de 
această dată de către jucătorii 
petrileni nu a făcut altceva 
decît să înregistreze o nouă vic
torie, consfințind definitiv pozi
ția secundă în clasamentul ge
neral al seriei. O comportare 
excelentă pentru care toți 
torii merită cu prisosință 
Citări 1

Revenind la meciul de
bâtă și duminică, gazdele de la 
prima pereche obțin (920-849), 
prin Mihai Torok, un for de 77 
p.d. in schimbul următor, Bela 
Schuller, eu 896 p.d. își întrece 

V adversarul cu 93 p.d., făcînd ca

In etapa de duminică în 
divizia A la rugbi, studenții 
petroșănenl au repurtat, la 
București o victorie meritu
oasă în compania colegilor 
lor de Ia Sportul studențesc, 
pe care au reușit să-i 
gă cu 18—12.

In celelalte partide 
tate, s-au înregistrat 
toarele rezultate: Grivița ro- 

Baschet

învinsă !

după două perechi, scorul 
fie de 1 822 la 1 652 p.d., o 
ferență deci de 170 p.d. în 
voarea gazdelor. Singura victo
rie a oaspeților în „repriza" de 
sîmbătă a fost obținută în schim
bul trei de către Ion Mihalache 
care, cu 815 p.d., îi întrece pe 
ton Popa și pe Eugen Ghirciș 
cu 42 p.d.

In meciurile de duminică di
mineața, oaspeții obțin a doua 
victorie prin Gheorghe Vuță, 
care cu 875 p.d. își depășește 
partenerul de joc (Victor Miclea) 
cu 52 popice. In continuare, 
Iosif Balog, cu 889 și Ion Biciuș- 
că, cu 876 p.d. obțin victorii de
tașate și astfel că rezultatul fi
nal se stabilește: 5183 la 
4 937 p.d. în favoarea echipei 
Jiul din Petrila.

Așa cum anticipasem încă cu 

șie — C.S.M. Sibiu 19—3; 
C.S.M. Suceava — Dinamo 
3—12, Rulmentul Bîrlad — 
Steaua 6—6 ; Universitatea 
Timișoara — Vulcan 19—15 ; 
Farul — Politehnica Iași 
12—15; Gloria — Precizia 
Săcele 12—11. In clasament 
continuă să conducă Steaua, 
urmată la 5 puncte diferență 
de Universitatea Timișoara. 

cîteva etape în urmă, Jiul Pe
trila încheie primul an de acti
vitate în divizia A cu o com
portare demnă de toate laudele 
și avem toată încrederea in bă
ieții instructorului loan Chere- 
cheș că și la turneul final, care

In ziua de 11 mai a.c.,
că a Casei de cultură din _ __
nicipal pentru educație fizică și sport.

Plenara va face o amplă analiză a activității desfășura
te de C.M.E.F.S. în ultimul an. De asemenea, în ședință va 
fi prezentat și discutat planul de măsuri întocmit în lumina 
prevederilor Hotărîrii recentei Plenare a C.C. al P.C.R. cu 
privire Ia dezvoltarea continuă a educației fizice și sportului. 
In cadrul discuțiilor, pe lingă analiza critică a activității de
puse pînă acum, se vor formula o serie de propuneri menite 
să îmbunătățească planul de măsuri.

Alături de membrii C.M.E.F.S., vor lua parte la lucrările 
plenarei invitați, cadre didactice, conducători din întreprin
deri cu atribuții în domeniul sportului, reprezentanți ai or
ganizațiilor de masă și obștești.

la ora 17 va avea loc, în sala mi- 
Petroșani, plenara Consiliului mu-

Jiul Petroșani —
Volga Gorki 1’2

I 
I I

La Deva, pe o caniculă neo
bișnuită, Jiul a întîlnit, dumi
nică, în primul său meci in
ternațional din actualul sezon 
echipa „Volga" din orașul 
Gorki (U.R.S.S.). Partida, în 
Totalitate, nu s-a ridicat la ni
velul așteptărilor...

Lipsită de aportul cîtorva ti
tulari (Mulțescu, Rozsnai, Ion 
Gabriel ș.a.), echipa Jiul a ce
dat la limită. Scor final: 2—1 
pentru echipa sovietică, care

J9FOTBALUL N-A FOST CREAT DE DIAVOL" Telex
in pretața noii sale cărți, 

pe tematică sportivă — o 
culegere, în fond, de artic-o- 
le-eseuri publicate, de-a lun
gul anilor, în presa literară 
— scriitorul Teodor Mazilu 
notează : „Soarta unui seri 
itor care se ocupă și de sport 
e pe undeva destul de difi
cilă, poate mai dificilă ca 
cea a antrenorului naționalei 
de fotbal. E un domeniu vast, 
unde toată lumea are păreri... 
De ce să vă ocupați tocmai 
de sport ? Ce s-ar intîmpla 
dacă Sartre ar face cronică 
de rugby ? De ce-ți legi du
mneata soarta de ghetele lui 
Dobrln ?... A răspunde la toa 
te aceste întrebări înseam
nă a lua în seamă, cît de 
cît, acuzația... Dar noi nu 
scriem aceste rînduri cu sen
timentul pocăinței și chiar 
dacă avem păcate, nu cel 
legat de sport ar fi păcatul 
de neiertat...** 

continuarea turneului 
de calificare pentru divizia 
B la baschet (întrecere care 
coincide cu campionatul ju
dețean) echipa Știința Pe
troșani a jucat, duminică, 
acasă cu Minaur Brad.

Oaspeții au cîștigat cu 62 
— 55 (24 — 30) I 

va avea loc în luna viitoare in
tr-o localitate ce urmează a fi 
desemnată de forul de speciali
tate, se vor comporta la fel de 
bine ca și in campionatul re
cent încheiat.

S. BĂLOI

și-a asigurat victoria prin do. 
uă goluri înscrise pe contra
atacuri fulgerătoare.

Unicul punct al Jiului 
fost „opera" 
învălmășeală în careul porta
rului echipei Volga.

Incepînd de azi, Jiul intră 
in faza finală a „preparative- 
lor“ dificilei partide cu „U.“ 
Craiova. Fotbaliștii noștri spe
ră, cu îndîrjire, în... detrona
rea liderului.

de Teodor Mazilu
Intr-adevăr I Teodor Mazi

lu, ca atîția alți scriitori pe 
(are fenomenul social al 
sportului nu i-a lăsat să 
stea... alături (Eugen Barbu, 
I ăn uș Neagu, Al. Mirodan,

NOTE DE LECTOR
Al. 
in- 

din- 
aparte, 
„ochiu 

disecînd 
cu dezinvoltura 

căruia îi

Mircea Radu Iacoban, 
Căprariu etc) surprinde 
stantaneele sportului 
tr-un unghi anume, 
care scapă de obicei 
iui suportericesc", 
„minuturile 
condeiului versat, 
place, pur și simplu, sportul 
(„Eu scriu despre sport din 
plăcerea de a scrie despre 
sport**).

♦ „Un grup de tineri de 
pe Aleea Plopilor — Lupeni" 
ne înștiințează că, în carti
erul lor, cu 6 ani în urmă, 
a fost amenajat (vorba vine, 
amenajat, că știm noi cum a- 
rătal!) un teren de fotbal. 
Unii locatari, mai vîrstnici, 
ai cartierului nu vedeau cu 
ochi buni terenul și căutau 
nod în papură** să-l desfiin
țeze. In primăvara aceasta au 
reușit. Terenul — ne scriu 
tinerii din cartierul „Visco- 
za“ —’ a devenit spațiu de 
joacă pentru copii (Ce bine 
ar fi fost totuși, să se fi în- 
timplat și așa I Dar, după ci
te știm, a devenit sau a re-

Duminică, o zi însorită de 
mai, a prilejuit la Deva în- 
tîlnirea tinerilor care pe 
parcursul celorlalte etape 
ale „Crosului tineretului** 
au reușit să se detașeze de 
partenerii de concurs, dove
dind o mai bună pregătire, 
rezistență, dlrzenie și voință.

In mănunchiul de cej pes
te 400 de concurenți, au 
fost încadrați și cei 30 de 
reprezentanți ai municipiu
lui nostru. „Crosul tineretu
lui**, organizat de Comite
tul județean U.T.C. Hune
doara, în colaborare cu Con
siliul județean al sindicate
lor, a fost, la prima lui edi
ție, în acest an, o manifes
tație sportivă de mare am
ploare, care a atras un nu
meros public spectator de-a 
lungul traseului și în bal
coanele blocurilor. Sportivii 
care-au defilat prin oraș, In 
acordurile fanfarei, purtau 
stemele partidului și patriei, 
drapele roșii și tricolore...

In urma raportului dat de 
tov. Corneliu Călărașu, se
cretar al Comitetului jude
țean U.T.C. pe linie de 
sport, turism și pregătire 
militară, tovarășul Viorel 
Faur, prim-secretar al Co
mitetului județean U.T.C. 
Hunedoara, a declarat 
chisă marea întrecere.

In urma întrecerii 
disputate, în spiritul sporti-

La prima sa ediție, „Cro
sul cravatelor roșii** a stîr- 
nit un viu interes încă din 
fazele premergătoare etapei 
județene. Municipiul Petro
șani a fost prezent, dumini
că, la Deva, cu un număr de 
60 alergători din clasele 
UI—VII, cîștigătorii prime
lor două locuri la fazele 
orășenești.

Prin grija Consiliului ju
dețean al Organizației pio
nierilor și a Inspectoratului 
școlar județean, sportivilor 
din Valea Jiului le-au fost

Organizată 
studenților și 
ducație fizică 
tul de mine 
cu sprijinul C.M.E.F.S., du
minică, 6 mai a.c., a avut loc 
prima ediție a unei competi
ții de masă studențești și 
anume „Crosul studenților**, 
care s-a desfășurat pe tra
seul str. Republicii 
dion.

La startul competiției au

Teodor Mazilu, însă, spre 
deosebire de alți scriitori — 
cronicari sportivi, e totalmen
te împotriva corespondente
lor forțate („Nu cred că ge
niul lui Pele se poate com

para cu geniul lui Shakes
peare și că un sonet e tot 
una cu o cursă de 100 m 
plat**), pentru că, spre a face 
sport — spune scriitorul — 
„îți trebuie o anume stare 
de ingenuitate, o capacitate 
de a te bucura de splendoa
rea existenței". Cu alte cu
vinte — așa cum afirma, de 
altfel, și George Călinescu 
cîndva — sportul e cel ce

POSTA•
devenit... maidan I). Cei ce 
ne-au scris cer insistent ca 
acel spațiu să redevină teren 
de fotbal. Sau spațiu desti
nat jocurilor copiilor, adău
găm noi. Indiferent ce, dar 
să fie frumos amenajat, în
grijit, păstrat și mai ales fo
losit în mod util, judicios...

pentru 
adresa

♦ Emil Protopopescu
Petrila : Mulțumiri 
bunele aprecieri la 
paqinii sportive a ziarului și, 
totodată, ne însușim obser
vațiile. Vom căuta să ținem

cinstei și
urmă- 
— 16
Slavii,

1000
peș

vitățil depline, a 
loialității, au cîștigat 
torii tineri: fete (15 
ani), 800 m —■ Lucia 
Deva ; 17 — 19 ani, 
m - Tereza Creța, Deva ; 
te 19 ani, 1000 m fete 
Elena Popescu, Deva ; bă
ieți (15 — 16 ani), 1500 m
— Gheorghe Siminic, Hune
doara ; 17 —, 19 ani, 2000 m
— Vaier Martin, Deva ;

c r a v
create toate condițiile de a 
se prezenta la startul între
cerilor în toată plenitudinea 
potențelor lor fizice și psi
hice, în așa fel ca să poată 
porni în întrecere de la egal 
la egal cu toți ceilalți spor
tivi — elevi ai județului.

Delegația noastră, condusă 
de... un număr mare de pro
fesori de specialitate, părea 
destul de încrezătoare 
propriile forțe, 
de acasă nu se 
cel „din tîrg“. 
fizică și-a spus 

in
Dar... planul 
potrivește cu 

Pregătirea 
cuvîntul. Au

participat 70 de concurenți 
— un număr relativ redus, 
dacă-1 raportăm la totalul 
cifrei de 800 de studenți care 
învață în institut.

Iată primii trei clasați : 
fete: L Maria Paraschiv, 
Facultatea de mine, anul I, 
subingineri ; 2. Ileana Stan- 
ciu, Facultatea de mine, a- 
nul I, subingineri ; 3. Ana 
Cerna, Facultatea de mine, 
anul I, subingineri. Băieți : 

amintește tuturor „suprema 
înțelepciune că lumea iară 
jocuri (înțelegînd prin acea
sta, sportul, mișcarea în aer 
liber) e o lume moartă"...

Micile eseuri ale lui Teo
dor Mazilu au farmec, can
doare, ritm, au aceea capa
citate firească de a stîrnj in
teresul și a determina pe cel 
ce începe să le citească să 
nu lase cartea... din mînă. 
Siht scrise cu nerv, cu măies
trie, sînt cum s-ar spune, a- 
devărate mici perle ale ge
nului.

E o carte, această culegere 
intitulată sugestiv „Fotbalul 
n-a fost creat de diavol", 
interesantă, palpitantă (dar 
nu în sensul romanelor de 
senzație), care se citește pe 
nerăsuflate. V-o recomandăm 
cu căldură. A apărut în E- 
ditura Stadion.

Victor IONESCU

PAGINII
cont de ele, pentru că într-a- 
devăr sînt juste...

♦ Lidia Moraru, Lupeni: 
In finalul scrisorii, ne spuneți 
că, întrucît afirmați doar a- 
devărul, nu vă e 
vă semnați. Nici 
de ce I Pentru 
ne-ați spune, din 
dv. răzbate vizibil
sînteți suportera Energiei Pa
roșeni. Și o suporteră con
vinsă nu poate fi .decît... su
biectivă. Totul pornește de 
la inimă I

teamă să 
n-ați avea 
că, orice 

rîndurile 
faiptul că

peste 19 ani, 30QD m — Ni
colae Birău, I.U.M. Petro
șani.

Elena Secrieru de la Școa
la generală nr. 1 Petrila și 
Maria Găman de la Grupul 
școlar minier Petroșani 
ocupat locurile 
ria 15—16 ani 
peste 19 ani.

Câștigătorilor 
cordate premii în diplome și 

au
2 la catego- 
și respectiv

le-au fost a-

ațelor r o
școlilor 
pe cori-

9—10 ani
Hoidrag

nr. 6 Pe- 
locul II :

ani (fete), 
i (Școala 

3 Petrila — 
Violeta

cîștigat pionierii 
unde s-a pus accent 
diția fizică, pe mișcare. îna
inte de orice alte comenta
rii, să prezentăm rezultatele 
obținute de concurenții mu
nicipiului Petroșani :

La categoria 
(fete), Mihaela 
(Școala generală 
troșani) a ocupat 
la categoria
Maria 
generală nr.
Cimpa) și 
(Școala generală nr. 1

13
Codreanu

Dima 
Petri-

u d e n ț i I
1. Nicolae Simion, Faculta
tea de mine, anul I, ingi
neri ; 2. Mihai Seredai, Fa
cultatea de electromecanică, 
anul I, subingineri ; 3. Vic
tor Bolosin, Facultatea de 
electromecanică, 
ingineri.

Stimularea și 
dragostei pentru 
rîndul studenților trebuie să 
constituie pe viitor o sarci
nă permanentă a organ iza-

La Mo- 
încheiat lucră- 

a co-

MONACO 7 
naco s-au 
rile Adunării generale 
mitetelor olimpice naționale eu
ropene, cu participarea delega- 
ților din 28 de țări, printre care 
și România. Intr-un interviu a- 
cordat reprezentanților presei, 
vicepreședintele C.I.O., Jean de 
Beaumont, a declarat că reu
niunea de la Monaco a scos în 
evidență dorința de cooperare 
a comitetelor olimpice europene 
pentru dezvoltarea mai intensă 
a activității sportive pe vechiul 
continent, precum și în celelalte 
țări ale lumii.

în cursul lucrărilor, președin
tele Comitetului olimpic italian. 
Giulio Onești, a prezentat un 
program de „solidaritate olim
pică", avind ca scop acordarea 
de asistență tehnică tuturor co
mitetelor olimpice și îndeosebi 
acelora din țările in curs de 
dezvoltare. Acțiunea ar urma 
să fie finanțată din fondurile 
C.I.O. provenind din drepturile 
de televiziune, fonduri care 
momentul de față se ridică 
circa 10 milioane de franci 
vețieni.

în 
la 

el

★
Luni dimineața a plecat la 

Praga echipa de ciclism a Ro
mâniei pentru a participa la 
cea de-a 26-a ediție a tradițio
nalei competiții „Cursa Păcii'*, 

In atenția cititorilor !
In ziarul nostru de mîine, la rubrica SPORT vom inse

ra scurte comentarii pe marginea meciurilor din campiona
tul Județean de fotbal, clasamentul la zi, spicuiri de pe 
foile de arbitraj

Vom publica, deasemenea, o cronică a meciului de 
rugbi Sportul studențesc București — Știința Petroșani: 
12—18.

obiecte, iar primii doi 
sați de la fiecare categorie 
de vîrstă vor participa du
minică, 13 mai 1973, la etapa 
finală a „Crosului tineretu
lui" care se va desfășura 
Arad.

Nicolae NAPRODEAN, 
activist al Comitetului 

municipal U.T.C.

S I I♦
la) au ocupat locurile 2 
respectiv 3.

La băieți (categ. 13 ani), 
Vasile Arhip (Școala gene
rală nr. 5 Petroșani) s-a cla
sat pe locul al II-lea.

O comportare bună a avut 
și pionierul Ilie Diaconu, dc 
la categoria 9—10 ani, clasai 
pe locul al IV-lea, care a 
condus „plutonul" pînă a- 
proape de linia de sosire 
însă... Și... cam atît I Rezul
tatele nu sînt nici pe depar- 

pe măsura așteptărilor.
Dumitru CORNEA

Dispute

In organizarea A. S. Mine
rul Vulcan, s-a desfășurat 
zilele trecute o întrecere ad- 
hoc de șah pe echipe. Au 
participat și sportivi, de la 
asociațiile Minerul Lupeni, 
Preparatorul Lupeni și E- 
nerqia Paroșeni, /In urma 
unor vii dispute, urmărite 
cu entuziasm într-o sală 
special amenajată și dotată 
cu noi mese, primele locuri 
au fost ocupate astfel: 1, 
Minerul Vulcan ; 2. Mine
rul Lupeni; 3. Energia Pa
roșeni.

ției U.T.C. și a U.A.S.C.-ului, 
în vederea angrenării unui 
număr cît mai mare de stu
denți în practicarea sportu
lui de masă, această poartă 
de intrare spre activitatea 
sportivă de performanță cît 
și la organizarea la nivelul 
facultăților a anilor de stu
diu, a cît mai multe activi
tăți sportive de diverse 
genuri.

Prof. D. VLADISLAV

care se va desfășura anul acesta 
între 9 și 26 mai pe traseul 
Praga - Varșovia - Berlin. Se
lecționata țării noastre este al
cătuită din următorii 6 rutieri : 
Theodor Vasile, Vasile Selejan, 
Nicolae Andronache, Ion Cer
nea, Constantin Grigore și Ale
xandru Sofronie. Antrenorul 
chipei este Nicolae Voicu.

6'

★

au 
pe

Peste 6 000 de spectatori 
urmărit duminică dimineață, 
stadionul „23 August" din Ca
pitală, meciul de fotbal dintre 
echipele de tineret ale Româ
niei și Albaniei, contînd pentru 
Campionatul European (jucători 
pînă la 23 ani). Fotbaliștii ro
mâni au obtinut victoria cu sco
rul de 2-1 (2-0).

★

In cadrul Campionatului re
publican de atletism pe echioe, 
duminică dimineață, pe stadio
nul „23 Auqust" din Capitală, 
atletul Tudor Stan (Dinamo 
București) a stabilit, în proba de 
aruncarea ciocanului, cu per
formanța de 66,90 m un nou 
record național. Vechiul record 
aparținea lui T. Schneider (C. S. 
Mediaș) cu 66,80 m.

(Agerpres)
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Completare pe o temă gospodărească majoră

duminicale
încheierea anului de învățămînt de partid

Expoziție
foaierul Gasei de 
din Petroșani s-a 
duminică o foarte

In numărul de duminică, 
6 mai a.c., al ziarului nostru 
a fost publicat raidul-anchetă 
în care s-au relevat unele 
exemple vizînd aspectele ce 
le oferă în momentul de față 
'ocuriie de joacă din noile 
cartiere ale principalelor cen
tre urbane din municipiu. Li
nele din aceste cartiere nu 
dispun, deocamdată, de par
curi de agrement, de baze 
sportive proprii și în unele 
cazuri nici de spații de re- 
creere, de joacă în aer liber 
pentru copii. Ne referim în 
rîndurile ce urmează la nece
sitatea creării în cartierele 
lipsite de curți sau amenajări 
mai complexe a bazelor spor
tive simple.

Angajamentul Consiliului 
popular, municipal în această 
privință este precis, cuprinză
tor și răspunde unor cerințe 
impuse de viață : în acest an, 
în Petroșani, se vor efectua 
prin muncă patriotică lucrări 
de interes obștesc și edilitar- 
gospodăresc în valoare de 
peste 17 000 000 lei, iar ca prin
cipale obiective se prevede a- 
menajarea, în municipiu, a 80 
de baze sportive simple și 
locuri de joacă pentru copii. 
Am pornit pe itinerariul con
cret — noile cartiere din Pe
troșani — unde era de presu
pus ca în cele patru luni tre
cute din anul 1973 să se ame
najeze o parte din cele '' 
de baze sportive și locuri de 
joacă pentru copii. Am par
curs, deci, strada V. Roaită, 
cartierul Carpați și cea mai 
mare parte din cartierul Ae-

roport, dar, spre regretul tu
turor trebuie să spunem că nu 
am aflat nici măcar o singură 
bază sportivă simplă, proas
păt amenajată. nici un loc 
nou de joacă pentru copii. Și 
e perfect adevărat că bazele 
sportive simple, din cartier, 
pot foarte bine să îndeplineas
că, și acolo unde s-au creat 
îndeplinesc, și funcția de lo
curi de joacă pentru copii. Am 
văzut în schimb foarte mult' 
copii, mai ales din aceia mai 
mărișori, de 10—15 ani, bătînd 
mingile pe zonele verzi, dis- 
trugînd arborii ornamentali. 
(Așa cum procedau copiii Vio
rel Ștefănică și Marin Gruia). 
Aceasta dovedește indiferența 
condamnabilă (cînd vor apă
rea, în sfîrșit, măsurile efici
ente pentru combaterea unei 
asemenea atitudini) a părin
ților respectivilor copii, față 
de bunurile edilitar-gospodă- 
rești ale orașului, provocînd 
indignarea justificată a acelor 
cetățeni care le-au realizat cu 
trudă si se preocupă în conti
nuare de păstrarea lor (cum 
sînt Cornel Maier, mecanic la 
sectorul VT al E. M. Aninoasa, 
Ion Vlăduț, dulgher 
I.U.M.P si mulți alții).

In unele locuri (incinta 
blocurilor nr. 1 și nr. 2, carti
er Carpați ș.a.), copiii însuși, 
fără nici o îndrumare, și-au 
improvizat „terenuri" pe care 
joacă fotbal. Așa au făcut, 
sore exemplu, coniii din 
blocurile nr. 16. nr. 18 si 9 A 
de ne strada Independenței. 
In frunte eu Constantin Iure- 
șel, elev la Școala sportivă din

la

Petroșani, copiii Geza Erdely, 
Maria și Cucu Clenciu, loan 
Tas, loan și 
Sorin Ciobanu, 
Viorel Chîțu și 
rățat de pietre 
un teren viran 
Independenței și Viitorului și 
fac sport pe el. E vorba de 
un exemplu din care ar tre
bui desprinse concluziile cu
venite despre utilitatea și ne
cesitatea bazelor sportive sim
ple în cartiere.

Tovarășul Emilian Tomules- 
cu, vicepreședinte al Consiliu
lui popular municipal, ne-a 
pus la dispoziție o documen
tație concretă și cuprinzătoa
re cu obiectivele propuse a 
șe realiza și sarcinile ce au 
fost repartizate unor între
prinderi pentru a contribui la 
dotarea lor. Amintim între 
acestea întreprinderea de u- 
tilaj minier (director ing. Gh. 
Olariu), secția Petroșani r în
treprinderii pentru produse 
secundare și prestații Deva 
(șef secție ing. Dumitru Al- 
bescu), întreprinderea de in
dustrie locală (director ir.g. 
Emerik Farcas), cooperativa 
„Unirea" (președinte tov. Ilie 
Sorescu), Șantierul Petroșani 
al T.C.M.M. (șef șantier ing. 
Ion Lăsat) și altele. Pînă a- 
cum însă nici una din aces
tea nu a „scos în teren" rimic.

Iată unul dintre argumente
le care demonstrează de ce 
locurile de joacă pentru coDii 
și bazele sportive simple sînt 
așa cum sînt.

Mihai Cornea,
Emil Dina, 

alții au cu- 
și au nivelat 
dintre strada

In 
tură 
chis ____
ginală expoziție a lui Liviu 
Doctor, actor la Teatrul na
țional din Cluj, organizată 
sub egida Comitetului de 
cultură și educație socialis
tă al județului Hunedoara. 
Expoziția este compusă din 
peste 72 de tablouri lucra
te într-o impresionantă teh
nică în care paleta cromati
că, fascinantă, o formează 
timbrul și culoarea lui. Ta
blourile create din timbre 
reprezintă portrete, peisaje, 
naturi moarte, compoziții.

oul- 
des- 
ori-

(Urmare din pag. 1)

acțiune de mare răspundere
Y

Pentru o ambianță 
plăcută 

la locurile de muncă
In zilele de 

F.S.H. Vulcan 
mare animație. La 
comitetelor de partid, sindicat 
șî U.T.C. muncitori, maiștri 
ingineri precum și tineri ute- 
cișt-i au luat parte la o amplă 
acțiune de muncă patriotică 
pentru a da o ambianță plăcu
tă atît tocurilor de muncă cît 
și exteriorului fabricii.

S-au săpat ronduri de flori, 
s-au stivuit materiale și piese 
finite, s-au adunat deșeurile și 
fierul vechi. Astfel, noul as
pect al fabricii este în deplină 
concordantă cu aceste zile în
sorite ale lunii mai.

Deosebit de active, echipele

5-6 mai, incinta 
a cunoscut o 

chemarea

conduse de maistrul Mihai Ca- 
listru și Stamate Țolea, sub di
recta îndrumare a inginerilor 
loan Crețu și Romulus Cruce- 
ru și-au dus la bun sfîrșit 
toate sarcinile ce le-au reve
nit în această acțiune. Demnă 
de remarcat este, de asemenea, 
și dăruirea de care au dat do
vadă tinerii uteciști partici
pant! la acțiune dintre care 
s-au evidențiat îndeosebi Ar
pad Boyte, Ioan Szekely, loan 
Mrica, Matei Berger, Cornel 
Grindeanu, loan Spasiu, Eugen 
loniță, Maria Tonte și alții.

Dan PREOTEȘEȘCU, 
corespondent

concurs cu o certă
valoare

(Urmare din pag. 1)

Răspunsurile si-litătii sale.
gure și concise au fost argu
mente prețioase în 
privinfă.

Următoarele două 
axat pe cultura 
„Documente de piatră hune- 
do rene" a fost o evocare a 
ceea ce este mai important 
din istoria acestor frumoase 
meleaguri care păstrează ne
numărate documente în pia
tră (Sarmisegetusa, Costești, 
Blidaru, Cetatea din Deva, 
Turnul de pază de ia Criva- 
dia — Băni/a, Castelul corvi- 
neștilor, amintirea lui Avram 
iancu 
Lâban 
tor al 
altfel
Păuna, minat de o excesivă 
emotivitate. Dar, în județul 
Hunedoara se află multe co
mori de artă populară (a 
treia temă a concursului) ca
re, pe lingă ceea ce ne co
munică despre timpuri revol
te, au o mare valoare artisti
că. La această temă vastă au 
concurat Lucretia Preja, a- 
sistentă medicală la Spitalul 
unificat Petroșani — care a 
oferit răspunsuri frumoase și 
exacte, rezultat al unei apro
pieri plină de înțelegere, fa
tă de folclor — și George 
Negraru, instructor metodist 
la Casa de cultură din Petro
șani, Au fost evocate valori 
etnografice și de arhitectură 
populară (casa cu ocol întă
rit specifică Văii Jiului), fol-

această

teme s-au 
județului.

etc). Inginerul loan 
este un bun cunoscă- 
acestor mărturii, ca de 
și studentul Gheorghe

clor muzical, literar, obice
iuri, datini.

„Dimitrie Cantemir și înce
puturile culturii românești 
moderne" a tost o altă temă. 
Profesorul Cornel Platon, de 
la Liceul Lupeni, s-a dovedit 
a fi un toarte bun cunoscător 
al personalității, vieții și o- 
perei lui Dimitrie Cantemir, 
ilustru reprezentant a! uma

nismului renascentist românesc, 
de la a cărui naștere se îm
plinesc 300 de ani, eveniment 
aflat in calendarul manifestă
rilor mondiale al UNESCO.

Prin evoluția foarte bună 
a concurentiior care au dat 
răspunsuri exacte și bine gin- 
dite (tofi au cîștigat) și prin 
atmosfera creată, concursul 
de duminică seara a fost un 
frumos spectacol al emoției 
și gindirii. Juriul -format 
din prof. Petru Stoican, pre
ședinte al Comitetului jude
țean de cultură și educație 
socialistă, prof. Ion Poporogu, 
președinte al Comitetului mu
nicipal pentru cultură și e- 
ducatie socialistă, Ion Badea 
activist al Comitetului muni
cipal de partid și Paula Ale- 
xescu, redactor la Radiotele- 
viziunea română — a apreci
at cunoștinfele concurenfilor 
care au studiat în profunzime 
o amplă bibliografie. Premiile 
răsplătesc acest efort intelec
tual fiind, totodată, un stimu
lent cu valoare individuală, 
dar și generală, în munca 
permanentă de formare și 
dezvoltare a unei vaste cul
turi generale.

Citind scrisoarea dv. tova
rășe DARIE VĂCĂRIUC, din 
Lupani, str. Calea Brăii, bloc 
6, sc. I, ap. 19, am înțeles că 
sînteți la început de drum. 
Apreciindu-vi-se calitățile de 
gospodar, colocatarii din 
bloc v-au ales ca președinte 
al comitetului de bloc. In pe
rioada care a trecut de la a- 
legere, dv. cu sprijinul celor
lalți membri ai comitetului 
de bloc, al altor locatari, ați 
obținut deja cîteva rezultate 
în ce privește înfrumuseța
rea interiorului și 
lui blocului nr. 
monstrează că cei 
acordat încrederea 
înșelat. Ați reamenajat zona 
verde din preajma blocului 
și ați zugrăvit casele scărilor. 
Frumos I V-au înțeles și spri
jinit activ locatarii Augustin 
Someșan, Gheorghe Asproiu, 
Ion Ciorbă, Ion Rus. Teodor 
țolaș. Ion Oprișa, 
Schmidt, Maria Peștelcu, 
lacob și alții. Din nou. 
‘e bine 1 Mai aveți și 
' olocatari, se știu ei (și da 

ă vor persista în indolență 
io vom cita și numele), care

nu s-au mobilizat deloc, nu 
au contribuit la acțiunile de 
înfrumusețare a blocului. Și 
aceștia vor trebui convinși, 
activizați. In ce ne privește, 
vă vom sprijini, in limita 
posibilităților, ori de cite ori 
va fi cazul.

exterioru- 
care 
ce 
nu

de-
v-au
s-au

Emil 
Ana 

foar- 
u nii

corespondenții
Tovarășului PETRU GÂ1NA 

îi comunicăm de data acea
sta observațiile noastre în le
gătură cu corespondența des
pre excursia elevilor din satul 
Pocruia, comuna Godinești, 
Gorj. Ne-ați informat despre 
itinerarul și localitățile din 
județul Gorj parcurse de ex
cursioniști. Despre 
vele turistice din 
Hunedoara vizitate și 
Ies despre impresiile 
de micii excursioniști din mu-

obiecti- 
județul 
mai a 
culese

7 x 7 la Lupeni
Duminică, dimineața, în 

orașul Lupeni s-a desfășurat 
concursul „7x7" în cadrul 
căruia pionierii din localita
te au primit vizita colegilor 
din Deva. Cei 7 pionieri de 
o parte și 7 de cealaltă, s-au 
întrecut la următoarele pro
be : sport, tehnică, artistică, 
specialitate (prin tragerea la 
sorti, disciplinele: matema
tică, limba română, istorie 
— geografie, fizică — chi
mie, zoologie — botanică) 
și perspicacitate.
, Ca și la celelalte etape 
ale acestui interesant con
curs pionieresc județean, la 
Lupeni a fost o frumoasă 
întrecere în care elevii și-au 
dovedit temeinica pregătire 
școlară și aptitudinile.

T, VRINCEANU

Excursie

Serbare școlară
In sala clubului muncito

resc din Petrila a avut loc 
duminică, un spectacol ar
tistic susținut de elevii Șco
lii generale nr. 1 din loca
litate. In program — orches
tra de muzică populară, for
mația corală, soliști vocali 
și instrumentali, recitatori 
etc. Spectacolul face parte 
din tradiționalele serbări- 
concurs ale elevilor din Va
lea Jiului care se desfășoa
ră în ultima parte, a anului 
de învățămînt.

Cercul turistic al clubului 
muncitoresc din Lenea orga
nizează o excursie de două 
zile cu plecarea în data de 
31 mai a.c. pe ruta Lonea — 
Hațeg — Caransebeș — Bă
ile Herculane — Orșova — 
barajul hidrocentralei de la 
Porțile de Fier — Drobeta 
Tr. Severin — Motru — Tg. 
Jiu Lonea.

TraîhSpo’Ftul - sft •as-ițîpwă cu 
aul-x-arul O.J.I. Deva. în
scrierile se primesc la bi- 

'Dlfwtem T'lttbuW dfh Wftea 
pînă în data de 15 mai. 
Costul — 142 lei.

Scopul organizării acestei 
excursii este de a oieri par- 
ticipanților posibilitatea de 
a cunoaște obiectivele tu
ristice, precum și realizări
le economico-sociale înfăp
tuite de-a lungul itinerariu- 
lui în anii construcției so
cialiste.

Mihai VACHOLD, 
corespondent

In audiență la unități
4/„fără probleme

(Urmare din pag. 1)

nieră. Situație în care, ne în
trebam cu uimire, a devenit 
oare Livezeniul un auxiliar 
fără probleme al minei Ani- 
noasa ?

Desigur, timpul unui direc
tor de exploatare este măsu
rat pe ore și minute. Dar, au
diențele trebuie ținute de ci
neva. Iar atîtea alte probleme 
legate de supravegherea și 
coordonarea tehnică a secto
rului (de fapt a celor trei sec
toare de la Livezeni — Male 
ia) trebuie rezolvate de cine
va, în mod operativ, și mai 
ales în perspectivă, prin mă
suri de prevenire și nu „ajun
se din urmă“, prin măsuri tar
dive de remediere.

Măsura organizatorică luată 
prin integrarea fostei mine 
Livezeni, în cadrul E. M. Ani- 
noasa, a asigurat, desigur, 
multe din criteriile cerute de 
noile norme de structură (A- 
propierea specialiștilor de 
producție, reducerea unor ve
rigi în plus etc.). Dar. de nici
unde nu credem că s-a înțe-

a 
ne-a 
date 

nostru

nicipiul nostru nu ne-ați 
spus însă nimic. Iată de ce 
nu am putut valorifica prin 
publicare corespondența dv.

Nu am putut publica nici 
ultima corespondență primită 
de la tovarășul’ V. MARIN. 
Aceasta din cauza că despre 
bilanțul rodnic cu care sec
torul I de la mina Dîlja 
încheiat luna aprilie • 
scris maj complet, cu 
la zi, corespondentul
Carol Laszlo. Corespondenta 
tov, Laszlo, mai actuală, mai 
bogată, deci mai valoroasă, 
s-a bucurat după cum era fi
resc, de atenția cuvenită in 
sensul publicării.

Cu această ocazie adresăm 
corespondenților noștri re
comandarea de a ne scrie în 
zilele următoare atît despre 
rezultatele obținute în pro
ducție de colectivele din ca
re fac parte cît și despre ac
țiunile gospodăreșți-odilita- 
re din cartierul, strada în 
c-are ’ locuiesc, despre modul 
cum se păstrează ceea ce s-a 
realizat pînă acum în privin
ța înfrumusețării mediului 
ambiant.

■ y

Ies ca problemele oamenilor 
să fie lăsate în voia soartei. 
De niciunde nu s-a înțeles că 
puținele cadre tehnico-admi- 
nistrative (puține, dar mai 
competente) rămase în birou
rile de la Livezeni (o excep
ție fac cei de la birou] perso
nal) ca și cei de la Maleia 
sau Aninoasa să se dovedeas
că nereceptivi, să pună oame
nii pe drumuri deși stă în pu
terea lor să le rezolve multe 
probleme, într-un • cuvînt, să 
înțeleagă această măsură 
doar un provizorat, care, după 
părerea lor, nu 
viață lungă 1

Acestora, ca și 
tori de conducere 
locui un director 
le oferim prilejul
ta mai mult la îndatoririle lor 
privind rezolvarea probleme
lor acute ale salariaților. ale 
întregului colectiv.

va avea o

altor fac- 
care pot in
ia audiențe 
de a reflec-

vor fi luate in considerare la 
acordarea gradațiilor și promo
varea cadrelor didactice. Dez
baterile în cadrul invățămîn- 
tului ideologic .al cadrelor di
dactice se vor organiza 
pînd cu data de 16 
pînă în 5 iulie a.c.

Pentru cursanții care 
ventează ciclurile de expuneri 
și informări lunare, se vor 
organiza expuneri pe teme ac
tuale care interesează 
tivul respectiv, urmate 
trebări și discuții.

Principala preocupare 
vind încheierea anului 
vățămînt, căreia organele 
organizațiile de partid trebuie 
să-î dea o atenție deosebită, 
o constituie asigurarea unui 
bogat conținut dezbaterilor, 
stabilirea judicioasă a teme
lor ce se vor discuta. Se impu
ne alegerea pentru convorbi
rile finale a unor teme care să 
înlesnească însușirea, prdntr-o 
largă sinteză a politicii gene
rale a partidului, a transformă
rilor revoluționare egre au a- 
vut lac și a direcțiilor princi
pale ale dezvoltării României 
în perioada următoare, a con
ținutului etapei de făurire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate. Este necesar să se 
acorde o deosebită atenție cu
noașterii temeinice a cauzelor 
care în societatea noastră de
termină creșterea rolului de 
conducător al partidului în 
toate domeniile de activitate, 
a modului cum acest rol se 
face simțit în munca fiecărei 
organizații de partid. Totodată 
se cer clarificate aspectele 
privind rolul și funcțiile sta
tului socialist, măsurile adop
tate pentru perfecționarea re
lațiilor de producție și a for
melor de organizare și condu
cere a economiei, a întregii 
vieți sociale, schimbările care ’ 
au loc în structura societății 
noastre, necesitățile impuse de 
adîncirea democrației socialis
te, do așezarea relațiilor din
tre toți membrii societății pe 
baza criteriilor 
tății socialiste.

Convorbirile 
cest an se vor 
formitate cu 
profilul formei de învățămînt 
la teme care prezintă cea mai 
mare importanță pentru colec
tivele și unitățile respective. 
In dezbateri vor trebui abor
date și aprofundate probleme
le fundamentale cuprinse în 
documentele Conferinței Na
ționale și ale Plenarelor C.C. 
al P.C.R. din noiembrie 1972 
și februarie — martie 1973, în 
cuvîntările tovarășului Nicolae. 
Ceaușeșcu la ședințy jubiliară 
a Marii Adunări Naționale 
consucrgțe .ceței de-o, 25-a ani
versări a proclamării Republi
cii, la consfătuirea cadrelor di
dactice care predau științele 
sociale, la adunarea festivă or
ganizată cu prilejul aniversării 
a 80 de ani de la înființarea 
Partidului Social-Democrat al 
Muncitorilor din România.

Avind în vedere că sîntem 
în al treilea an al cincinalului 
1971-1975, organele și organi
zațiile de partid, propagandiștii 
vor insista în dezbateri asu
pra cunoașterii de către 
cursanți a sarcinilor ce le re
vin din planul pe 1973 și din 
angajamentele asumate în în
trecerea socialistă privind în
deplinirea actualului cincinal 
înainte de termen. De aseme
nea, un loc important va tre
bui să-și găsească în dezbateri 
abordarea problemelor ridicate 
de Plenarele C.C. al P.C.R. din 
noiembrie 1972 și februarie — 
martie 1973 cu privire ia : fo
losirea cu maximă eficiență a 
tuturor capacităților de produc
ție, încărcarea 
cursul anului 
gregatelor și 
pro vizionarea 
cu materii prime și materiale ; 
calitatea 
eficienței 
în toate 
podărirea 
xim a fondurilor de producție.

O importanță deosebită pen
tru dezbaterile finale din 
cursurile de estetică și de e- 
ducațle moral-cetățenească, ca 
și din celelalte forme de stu
diu, o are discutarea modului 
în care partidul nostru acțio
nează pentru asigurarea unor

înce- 
iunie,

frec-

colec- 
de în-

pri
de in

și

eticll și echi-

finale
referi, 

problematica și

din a- 
în con-

optimă în tot 
a mașinilor, a- 
instalațiitor ; a- 
corespunzătoare

produselor, creșterea 
activității economice 
întreprinderile ; gos- 
cu randament ma-

raporturi echitabile între ve
niturile diferitelor categorii 
sociale, ținînd cont în primul 
rînd, de aportul fiecăruia la 
producția și viața socială cit 
și de posibilitățile economice 
.ale țării, de tendința obiectivă 
de apropiere a nevoilor mem
brilor societății noastre. Este 
cazul să se pună în lumină re
alitățile vieții cotidiene și să 
se arate, că există unii oameni 
care ar dori să primească cît 
mai mult de la societate și 
dacă, se poate, să dea cît mai 
puțin sau nimic acesteia. Ceea 
ce se așteaptă, în primul rînd, 
de la asemenea dezbateri este 
desprinderea certă a concluziei 
că fiecare cetățean trebuie 
să-și sporească contribuția Ia 
efortul colectiv pentru progre
sul societății, pentru ridicarea 
nivelului de trai al tuturor.

Una din problemele centrale 
a convorbirilor și examenelor 
de la finele anului de învăță- 
mînt este aceea a orientării 
discuțiilor spre formarea unei 
priviri de ansamblu asupra po
liticii partidului nostru, pentru 
a dezvolta la cursanți gîndirea 
vie, creatoare, convingeri co
muniste, a le spori puterea de 
acțiune în slujba intereselor 
fundamentale ale societății so
cialiste multilateral dezvoltate. 
Aceasta însă cere eliminarea 
hotărîtă a formalismului, a 
șabloanelor și inerției djn ac
tivitatea cursurilor, promova
rea îndrăzneață a judecăților 
de valoare, a opticii creatoare, 
critice și constructive în apre
cierea fenomenelor și procese
lor sociale.

încheierea anului de învăță- 
mînt trebuie bine chibzuită și 
desfășurată cu intensitate. A- 
tenția și eforturile organelor 
și organizațiilor de partid tre
buie concentrată în direcțiile 
hotărîtoare pentru bunul mers 
al lucrurilor. Temele pentru 
con.vorbiri odată fixate, să fie 
aduse cît mai grabnic la cunoș
tința cursanților pentru ca ei 
să aibă timp să studieze bi
bliografia indicată. De aseme
nea, se impune a fi anunțate 
datele la care au loc convor
birile finale precum și locul 
unde acestea se vor desfășura.

Cerința acestei perioade o 
constituie, fără îndoială, in
tensificarea contactelor dintre 
propagandiști și cursanți, a- 
ceștia din urmă avînd nevoie 
de îndrumări calificate în stu
dierea problemelor ce v<tr for
ma obiectul convorbirilor de 
sfîrșit de an. Recomandăm ca 
atît în perioada de pregătire 
a dezbaterilor cît și în timpul 
desfășurării lor, să se organi
zeze ^consultații. scurț^ expu
neri. jie teme centrate din re- ■ 
Coptele documente de partid, 
cu reliefarea elementelor noi, 
a' problemelor mai importante 
ca trebuie aduse în discuție.

Organele și organizațiile de 
partid vor trebui să insiste ca 
la activitățile ce se organizea
ză cu participanții la toate for
mele din sistemul învățămîn- 
tului de partid să-și aducă o 
contribuție substanțială acti
viștii de partid, cadrele cu 
munci de răspundere, care au 
pregătirea neceșară, din apa
ratul de stat și economie. Es
te recomandabil ca o asemenea 
ptezență în mijlocul cursanți
lor să se materializeze într-o 
activitate concretă în sensul 
de a tine expuneri, consultații, 
să conducă dezbateri, să inter
vină efectiv în lămurirea prin
cipalelor probleme discutate, 
să dea răspunsuri la întrebă
rile cursanților.

Un sprijin și o îndrumare e- 
ficientă a activităților de în
chidere a învățămîntului de 
partid trebuie să acorde acti
vele obștești ale organelor de 
partid, grupurile de lectori, 
membrii comisiilor de propa
gandă. Este bine ca acești to
varăși să fie repartizați pe or
ganizații pentru a da concret 
ajutorul de care este nevoie.

In această importantă acti
vitate propagandistică organi
zațiile de partid trebuie să fo
losească cu maximă eficiență 
cabinetele de științe sociale și 
punctele de informare și do
cumentare 
tuții.

Eficiența 
rilor va ii asigurată în ultimă

din unități și insti-

sporită a dezbate-

«
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instanță 
conduse.
de seamă îl are propagandis
tul. Acesta trebuie să asigure 
un climat propice unor schim
buri active de idei, să atragă 
la dezbaterea problemelor pe 
toți cursanții, să determine pe 
fiecare în parte să-și aducă 
contribuția în vederea clarifi
cării acestora, să intervină

■ pentru conturarea unor conclu
zii fructuoase.

Succesul dezbaterii depinde 
în mare măsură de priceperea 
cu care propagandistul știe să 
determine realizarea unei strîn- 
se legături între teorie și prac
tică, între principiile discutate 
și sarcinile concrete din dome
niul de activitate al cursanți- 
lor, de la locul lor de muncă. 
Aceasta trebuie să devină o 
constantă a discuțiilor, firul 
lor conducător, condiționînd 
în cea mai mare măsură învă
țămintele pe care fiecare parti
cipant le desprinde pentru 
munca și comportamentul său 
social. Practica arată că pen
tru atingerea acestui scop se 
poate folosi cu eficiență meto
da de a aborda concomitent 
în discuții atît implicațiile teo, 
retire cît și cele practice ale 
temei date. Se obține astfel o 
unitate organică a procesului 
cunoașterii și însușirii ideolo
giei și politicii partidului cu 
efecte pozitive asupra studiu
lui în ansamblul său. Cursanții 
capătă în acest fel nu numai 
cunoștințe mai complexe des
pre fenomenele și procesele 
cercetate ci și deprinderea de 
a-și forma părerile, convinge
rile pe baza confruntării per
manente a conceptelor teore
tice cu realitățile obiective, e- ’ 
vidente, de a acționa în conse
cință realist, mai bine orien
tați ținînd seama de dialectica 
vieții, de contradicțiile ei ine
rente, de aspectele, multiple în 
diversitatea cărora învață 
sprijine afirmarea a ceea 
este nou și valoros.

In nici un caz propagandis
tul nu se poate rezuma doar 
la rolul de a comuta discuțiile 
de la un participant la altul. 
Un asemenea mod de a con
duce dezbaterea aduce mai 
mult prejudicii decît foloase, 
In locul unor discuții vii, an
trenante, se ajunge pînă la ur
mă la o suită de monologuri 
care nu alimentează gîndirea 
vie, creatoare; spiritul critic 
în cercetarea analitică a vieții 
sociale 
petare 
a unor 
înviora 
a ieși din unele momente cri
tice, care se pot ivi în desfă
șurarea dezbaterii, propagan
distul trebuie să folosească în
trebări, bineînțeles oportune 
șî judicioase. O întrebare aju
tătoare' Sugerează ’ cursantului 
direcția spre care să se în
drepte pentru a reveni la firul 
logic al ideilor temei.

Cursanții trebuie să găseas
că în propagandist nu numai 
un dirijor al discuțiilor lor, ci 
și un sfătuitor, un om compe-

de felul în care sînt 
In acest scop un rol

să 
ce

este înlocuit cu o re- 
monotonă, moleșitoare 
idei generale. Pentru a 
discuțiile sau pentru

Promptitudine
Vreau să relatez cîteva ca

zuri recent petrecute la Spi
talul unificat Lupeni. Primul, 
a avut loc în ziua de 2 apri
lie a.c. în jurul orei 16,30. Șo
ferul de serviciu pe salvarea 
nr. 31 HD 1991, Constantin 
Bolosin, a fost anunțat' prin 
telefon de cățre gestionara 
magazinului alimentar nr. 65 
din cartierul „Ștefan", Catali
na Radu, să se prezinte de ur 
gență în cartierul „Ștefan". In 
cîteva minute autosalvarea a 
ajuns la locul solicitat. Ce se 
întîmplase? Un om în vîrstă 
de 59 ani, Gheorghe Kirib, 
ajunsese în stare de incoști- 
ență. Bolnavul a fost trans
portat la camera de urgențe a 
spitalului, unde se afla de 
gardă tînărul medic internist 
Istvan Maior. Acesta l-a con
sultat imediat și, după stabi
lirea diagnosticului (insufici
ență . cardiacă) i-a acordat 
tratamentul necesar.

Țot la Spitalul unificat din 
Lupeni și tot în ziua de 2 
aprilie a fost internat în sta
re gravă Grigore Morar în 

vîrstă de 27 ani, salariat la E.
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tent, căruia să-i ceară părerea 
mai ales cînd opiniile sînt îm
părțite. De aceea este firesc 
ca prezenta sa în dezbatere să 
fie marcată de intervenții sub
stanțiale, de precizări și com
pletări pe care le aduce discu
țiilor, de lămuriri suplimenta
re. Acestea au rolul de a lăr
gi orizontul de cunoaștere al 
participanților, de a le îmbo
găți informarea dobîndită din 
studiul materialelor bibliogra
fice.

Una din cerințele indispen
sabile oricărei dezbateri și ’de 
care trebuie neapărat să țină 
cont propagandistul, este ca 
discuțiile să se termine cu con
cluzii clare, cu înțelegerea 
precisă a sensului documente
lor de partid studiate, a prin
cipiilor și măsurilor analizate 
De obicei aceste concluzii tre 
bufe să fie reliefate de propa
gandist, fie după o anumită 
problemă discutată, fie la sfîr- 
șiitul dezbaterii sau și într-un 
caz și în altul.

Concluzionînd cele de mai 
sus, cu privire la metodologia 
organizării și conducerii dez
baterilor, trebuie să ținem cont 
de faptul că aceasta ridică e- 
vident numeroase alte proble
me ce se cer rezolvate cu tact 
și discernămînt, de la caz la 
caz, fără însă a se închista 
în scheme și tipare rigide. Re
zultatele vor proba, fără îndo
ială, priceperea propagandiști
lor, valabilitatea tehnicilor si 
procedeelor sale.

Antrenînd întregul 
al propagandistic în 
de încheiere a anului 
tămînt, organele și organiza
țiile de partid vor 
nalizarea acesitei 
activități în cele 
conditiuni.

Concomitent cu . 
care le iau pentru încheierea 
anului școlar, organele șl or
ganizațiile de partid trebuie să 
elaboreze și planul activități
lor propagandistice ce urmea
ză să se desfășoare în perioa
da verii. In timpul în gara 
cursurile de partid nu funcți
onează, va fi intensificată pro
paganda prin conferințe, acti
vitățile de informare politică, 
se vor organiza cu mai mare 
frecvență simpozioanele, con
sultațiile, serile de întrebări 
și răspunsuri. Conținutul aces
tor manifestări, la care sînt 
chemați să-și aducă contribu
ția cadrele de partid, lectorii, 
îl vor constitui problemele ac
tuale ale politicii interne șl 
externe a partidului, eveni
mentele mai de seamă care au 
loc. pe plan internațional.

Organelor și organizațiilor 
de partid li se cere sȘ-și' ‘în
drepte în principal atenția 
spre conținutul gctivjtățjjpr pe 
care le inițiază, știut fiind că 
de asigurarea unui bogat con
ținut de idei care să fie 
sușit . în strînsă legătură 
practica eocial-economică, 
realitățile locale, depind efica
citatea, forța de influențare a 
propagandei de partid.

potenți- 
acțiunea 
de învă-

asigura fi- 
importante 
mai bune

măsurile pe

in
ert
cu

profesională
M.Paroșeni cu apendicită per
forată. Cazul nu sufereg nici 
o clipă de amînare. Operarea 
urgentă a bolnavului a fost 
încredințată medicului chi
rurg Ervin Benedek, asis
tat de medicul primar chi
rurg Ilie Vonica.

Unei intervenții urgente a 
fost supus și minerul ramble- 
ator de la sectorul I a] E.M. 
Lupeni, Andrei Sticiu. Diag
nosticul: ulcer duodenal. Ope
rația efectuată de medicul 
Ervin Benedek, asistat de 
medicul specialist chirurg 
Partenie Mat'ei, a durat 4 ore 
de muncă încordată.

In prezent acești ■ bolnavi 
primesc îngrijirile medicale 
cuvenite și sînt în afara ori
cărui pericol. Nu peste 
mult timp bolnavii mai sus 
menționați vor părăsi spitalul 
din Lupeni cu cele mai- fru
moase impresii despre perso
nalul medico-sanitar care s-a 
străduit să le aline durerile 
și i-au redat vieții și fami
liilor lor.

Francisc COROI 
corespondent

&

angajează

• mecanic buldo-excavator
• mecanic excavator

Condițiile de angajare și salarizare con
form H.C.M. 914/1968 și Legea nr. 12/1971.

Informații suplimentare se pot obține zil
nic între orele 7—15, de la biroul personal-în- 
vățămînt și salarizare al secției de preparare 
Coroești — Vulcan.
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Acțiuni culturale dedicate ULTIMELE ȘTIRI
României în Franța I

Ultimele știri
__________ ______________________ ■ ■

/

de acțiuni culturale 
României. Astîel, la 
cultură din Yerres 
loc „Zilele Români-

PARIS 7 — Corespondentul 
Agerpres, Paul Diaconescu, 
transmite : In trei localități 
din apropierea Parisului s-au 
desfășurat, în ultimele zile, 
o serie 
dedicate 
Casa de 
au avut
ei", prilej cu care s-au orga
nizat expozițiile „România la 
a 25-a aniversare a Republi
cii" și „Arta populară româ
nească", precum și seri de 
dezbateri însoțite de filme, 
prezentînd momente din is
toria patriei și frumusețile 
turistice ale țării noastre.

In cursul „Săptămînii ro-

mânești", desfășurate la 
Rocquencourt, au fost pre
zentate o seară de poezie și 
muzică românească, în Inter
pretarea unor artiști francezi, 
proiecții de filme și dezbateri 
pe temele : „România — ța
ră latină" și „Ritmurile noii 
Românii", precum și o expo
ziție de artă populară. Mani
festări cultural-artistice con
sacrate României s-au 
desfășurat, duminică, și în o- 
rașul Sarcelles.

In toate cele trei localități 
au fost prezentate spectacole 
folclorice, în interpretarea 
ansamblului popular „Mugu
relul".

n 7, '•w i.
Consultările

'a
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Depuneri de coroane de flori la monumentele 
și cimitirele ostașilor români căzuți 

pentru eliberarea Cehoslovaciei
PRAGA 7 — Corespondentul 

Agerpres, C. Prisăcaru, trans
mite : Cu prilejul celei de a 
28-a aniversări a eliberării Ce
hoslovaciei de sub jugul fas
cist, membri ai Ambasadei ro
mâne la Praga și aii agenției 
economice au depus coroane 
de flori la monumentele și ci
mitirele ostașilor români căzuti 
pentru eliberarea Cehoslova-

ciei din localitățile Pustimer, 
Brno, Humpolec și Banov.

La ceremonia de depunere a 
coroanelor au asistat repre
zentanți ai organelor locale 
de partid și de stat. La monu
mente au făcut de gardă 
tari ai armatei populare 
hoslovace și detașamente 
pionieri. Fanfare militare 
intonat imnurile de stat 
celor două țări.

mili- 
ce- 
de
au 
ale

HELSINKI 7 — Trimisul 
special, Dumitru Ținu, trans
mite : Luni, grupul de lucru 
însărcinat cu redactarea di
rectivelor pentru comisia ce 
se va ocupa, în faza a doua a 
Conferinței europene, de pro
blemele cooperării culturale 
și relațiilor umane s-a întru
nit, în conformitate cu princi
piul rotației, sub președinția 
reprezentantului României, 
ambasadorul Valentin Lipatti.

In urma dezbaterilor care 
au avut loc, s-a ajuns la un 
consens asupra sarcinilor co
misiei respective și a obiecti
velor dezvoltării cooperării 
între statele participante în 
domeniul cultural, contacte
lor umane, educației și difu
zării informațiilor — obiective 
înscrise în preambulul capi
tolului de care se ocupă 
grupul amintit. Textul asupra

I

HAGA 7 (Agerpres). — A 
fost format noul guvern olan
dez, după o criză care a du
rat mai mult de cinci luni. 
Prezidat de Joop den Uyl, 
noul cabinet este compus 
din 16 miniștri -— 10 aparți
nînd grupării denumite „Pro
gresiste" și șase partidelor 
confesionale. Principalele por
tofolii au fost atribuite ast
fel : vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri și ministru 
al justiției — A. M. van Agt; 
ministru al afacerilor externe
— M. Van der Stoel ; ministru 
pentru problemele sociale — 
5. Boersma ; ministru al agri
culturii și pescuitului — Ț- 
Brouwer; ministru al finan
țelor — W. F. Duisenberg ; 
ministru al afacerilor interne
— W. F. de Gaay Fortman» 
ministru pentru problemele 
economice — R. F. M. Lub
bers ; ministru al apărării — 
H. Vredeling.

Noul guvern va dispune în 
Camera. Deputaților de o ma
joritate teoretică de 97 voturi 
(din totalul de 150).

Walter Scheel despre 
relațiile

sovietovest=germane
BONN 7 (Agerpres). — In 

cadrul unui interviu acordat 
ziarului „Welt am Sontag", 
Walter Scheel,' ministrul afa
cerilor externe al R. F. Ger
mania, a dat o apreciere opti
mistă perspectivelor relațiilor 
sovieto-vest-germane, în lumi
na vizitei pe care urmează s-o 
facă în R. F. Germania Leonid 
Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S.

Relevînd extinderea consi
derabilă a comerțului și a co
laborării economice dintre
Uniunea Sovietică și R. F.

Germania, Walter Scheel 
subliniat că, în momentul de 
față, se pune problema rea
lizării unor progrese similare 
în domeniile cultural și ști
ințific, în sfera transportului 
aerian și în problemele legate 
de protejarea mediului încon
jurător. Arătînd că, în pre
zent, la Bonn se desfășoară 
convorbiri intense cu parte
nerii sovietici, ministrul de 
externe vest-german a preci
zat că în toate 
amintite discuțiile

Lucrările Consiliului 
V. N. I.

fj i v I □

multilaterale de la Helsinki
căruia s-a căzut de acord re
levă necesitatea ca această 
cooperare să contribuie la 
întărirea păcii și înțelegerii 
între popoarele statelor parti
cipante, la îmbogățirea spiri
tuală a personalității umane, 
indiferent de regimurile poli
tice, economice și sociale ale 
acestora.

In cursul după-amiezii, și-a 
reluat activitatea și grupul de 
lucru care se ocupă de re
dactarea documentelor referi-

toare la capitolul al doilea 
al ordinii de zi — cooperarea 
economică, tehnico-științifică 
și în domeniul protejării și a- 
meliorării mediului înconjură
tor.

Au avut loc, de asemenea, 
ședințe ale grupului de redac
tare a măsurilor de aplicare 
în practică a principiilor re
lațiilor dintre statele partici
pante și grupului de experți 
financiari.

Sesiunea anuală a Adunării 
Mondiale a SănătățiiiH-

NEW YORK 7— Corespon
dentul Agerpres, C. Alexan- 
droaie, transmite: Cea de-a 
27-a sesiune a Consiliului de 
administrație al Fondului 
Națiunilor Unite pentru copii 
(U.N.I.C.E.F.) âie cărâ.i lu
crări se desfășoară la sediul

Teritoriile aflate sub controlul 
forțelor patriotice din Guineea 

Bissau vor fi proclamate 
stat independent

DAR ES SALAAM 7 
gerpres). — Mișcarea de 
berare controlează în prezent 
75 la sută din teritoriul Gui- 
neei-Bissau — a declarat, în 
cadrul unei conferințe de pre
să organizată la Dar Es Sala
am, Victor Maria, membru în 
Biroul Politic al Partidului 
African al Independenței din 
Guineea-Bissau și Insulele 
Capului Verde (P.A.I.G.C.). In 
regiunile eliberate ale țării, 
a spus el, funcționează școli, 
spitale, magazine. Conducerea 
P.A.I.G.C. depune mari efor
turi pentru dezvoltarea agri-

(A- 
eli-

culturii în vederea asigurării 
populației din regiunile elibe
rate cu produsele alimentare 
necesare.

In cursul acestui an, a sub
liniat Victor Maria, teritoriile 
aflate sub controlul forțelor 
patriotice din Guineea-Bissau 
vor fi proclamate stat inde
pendent. Sînt în curs de des
fășurare intense pregătiri pen
tru formarea unei Adunări 
Naționale Populare și a unui 
guvern, a arătat el, mențio- 
nînd. totodată, că va fi conti
nuată lupta pînă la alungarea 
ultimului colonialist.

FI

GENEVA 7 — Coresponden
tul Agerpres, Corneliu Vlad, 
transmite: La Palatul Națiu
nilor s-au deschis, luni, lucră
rile celei de-a 26-a sesiuni a- 
nuale a Adunării Mondiale a 
Sănătății. Participă delegațiile 
statelor membre ale Organi- 

Mondiale a Să- 
(O.M.S.) reprezen-

zației 
nătății

tanții diferitelor organisme in
ternaționale. România este re
prezentată de o delegație con
dusă de ambasadorul Constan
tin Ene, șeful Misiunii per
manente a țării noastre pe 
lîngă Oficiul Națiunilor Uni
te de la Geneva. Pe ordinea 
de zi a adunării figurează, 
între altele, examinarea ra
portului anual asupra activi
tăților O.M.S.,- adoptarea bu
getului O.M.S. pentru finanța
rea operațiunilor orzanizației 
pe anul 1974, problema de
semnării noului director ge
neral al organizației, în locul 
dr. Marcolino Candau, al că
rui mandat expiră la 20 iulie 
1973.

Activitățile Adunării în pla
nul sănătății publice vor fi 
consacrate îndeosebi examină
rii diferitelor aspecte legate 
de programul de combatere 
a bolilor transmisibile, igienei 
mediului înconjurător, probc- 
mei luptei împotriva canceru
lui, a bolilor cardio-vasc ilare 
și a tulburărilor mentale

Lucrările actualei Adunări 
— care vor dura aproximativ 
trei săptămîni — vor fi mar
cate de cea de-a 25-a aniver
sare a creării Organizației 
Mondiale a Sănătății, ce 
mează să se desfășoare 
cursul zilei de 8 mai.

< Luînd cuvîntul Ia o adu
nare la Northampton, secreta
rul general al Partidului Co
munist din Marea Britanie, 
John Gollan, s-a pronunțat 
pentru o acțiune unită a cla
sei muncitoare în vederea ob
ținerii unor condiții mai bune 
de viață și muncă. Vorbitorul 
a salutat acțiunile de Ia 1 
Mai, în cadrul cărora milioa
ne de oameni ai muncii din 
Anglia și-au manifestat hotă- 
rirea de a lupta pentru îm
bunătățirea nivelului de trai, 
pentru apărarea și garantarea 
drepturilor democratice.

problemele 
au început.

------- ♦--------

de administrație 
F.C. £

din NewNațiunilor Unite
York, analizează, în prezent, 
activitatea acestui organism 
pe anul 1972, precum și as
pectele -esențiale care stau la 
baza; politicii de sporire a
ajutorului destinat’ copiilor și 
adolescenților din țările
curs de dezvoltare.

Consiliul de administrație, 
format din reprezentanți aii 30 
de state, printre care și Ro
mânia, discută probleme refe
ritoare la coordonarea pro
gramelor Fondului pentru 
copii cu cele aparținînd altor 
organisme din sistemul Nați
unilor Unite și la 
rolului U.N.I.C.E.F.
plinirea planurilor prevăzute 
de cel de-al doilea deceniu al 
O.N.U. pentru dezvoltare.

Subliniind aspectul pur 
umanitar al activităților des
fășurate de 
gatul țării 
Ropoteanu, 
bunătățirea 
din 
curs de dezvoltare 
în mare măsură, de 
rea în planurile naționale de

în

creșterea 
în înde-

U.N.I.C.E.F., dele- 
noastre, 
a arătat
situației copiilor

majoritatea

ur-
în

Declarația
>

Nicolae 
că îm-

țărilor în 
depinde, 
include-

dezvoltare a unor programe 
care să vizeze în mod expres 
problemele economice și soci
ale specifice copiilor și ado
lescenților din țările respecti
ve. Vorbitorul a Subliniat, în 
continuare, grija pe care sta
tul nostru o manifestă față 
de crearea celor mai bune 
condiții de viață mamei și 
copilului și a reliefat aten
ția cu care, în România, se 
pun în aplicare cele mai îna
intate și diversificate metode 
în domeniul educației, în 
scopul de a asigura dezvol
tarea multilaterală, fizică și 
intelectuală a celor mai ti
neri cetățeni ai țării. El a 
menționat, de asemenea, Acti
vitatea susținută a Comitetu
lui Național U.N.I.C.E.F. pe 
linia promovării și îndeplini
rii programelor recomandate 
de Fondul Națiunilor Unite 
pentru Copii. Delegatul ro
mân și-a exprimat convinge
rea că U.N.I.C.E.F. va juca 
un rol important în cadrul 
lucrărilor Congresului mondi
al al populației, care va avea 
loc în anul 1974.

MARȚI, 8 MAI

PETROȘANI — 7 Noiem
brie t Gupa gloriei; Republi
ca : Inima e un vînător sin
guratic ; PETRILA: Aventu
rile unei prințese germane la 
curtea regelui Soare ; LO- 
NEA — Minerul: Capcană 
pentru general; V.ULCAN : 
(Eînd se ivesc zorile; LUPENI 
— Cultural: Bărbatul care a 
venit după bunica; Munci
toresc : Jocul de-a moartea.

rul muzical cehoslovac ; 16,35 
Cîntecul săptămînii; 17,00
Muzică de promenadă ; 17,10 
Radiocabinet de informare și 
documentare ; 17,30 Interpreți 
ai cântecului popular; 18,00 
Orele serii; 20,00 Zece me
lodii preferate ; 20,45 Con
semnări ; 21,00 Revista șla
gărelor ; 21,25 Moment poe
tic ; 21,30 Bijuterii muzicale; 
22,00 Radiojurnal; 22,30 Con
cert de seară; 24,00 Buletin 
de știri ; 0,03—5,00 Estrada 
nocturnă.

18,40 Panoramic științific ;
19,20 l 001 de seri ;
19,30

Conferința de presă a secretarului 
al O.N.U.general Mitterrand

♦ losip Broz Tito, președin
tele R. S. F. Iugoslavia, pre
ședintele Uniunii Comuniști
lor din Iugoslavia, și Edward 
Gierek, prim-secretar al C.C. 
al Partidului Muncitoresc U- 
nit Polonez, au continuat, 
duminică. discutarea undr 
probleme privind relațiile po- 
lono-iugoslave și aspecte ale 
situației internaționale, infor
mează agenția Taniug.

Ambasadorul american 
David Bruce a plecat dumi
nică, la Pekin, pentru a înfi
ința birou! de legătură al 
S.IJ..A în R. P Chineză — in
formează agențiile Associated 
Press și France Presse

HELSINKI 7 — Corespon
dență de la D. Ținu: In ca
drul unei conferințe de presă 
organizate la Helsinki, Kurt 
Waldheim, secretarul general 
al O.N.U., și-a exprimat sper 
ranța că viitoarea conferință 
pentru securitate și cooperare 
în Europa, ale cărei pregătiri 
fac obiectul consultărilor 
multilaterale din capitala Fin
landei, va fi încununată de 
succes. Aceasta — a declarat 
el — va avea o influență po
zitivă asupra climatului poli-

general în lume, va oferi 
exemplu pentru soluționa-

♦

Stare de urgentă 
în Liban

BEIRUT 
Guvernul 
luni seara 
pe întreg 
transmit 
France Presse și 
citează ■ surse ministeriale din 
Beirut. Hotărîrea a fost adop
tată în cadrul unei reuniuni 
extraordinare a cabinetului 
de miniștri, desfășurată sub 
conducerea șefului statului, 
Suleiman Frangieh.

Luni seara, la Beirut, în 
mai multe zone se înregistrau 
schimburi de focuri și ex
plozii.

7 (Agerpres). — 
libanez a decretat 
starea de urgență 

teritoriul țării — 
agențiile Reuter, 

UPI, care

tic 
un 
rea prin tratative a diferitelor 
probleme internaționale. E- 
forturile pentru dezvoltarea 
cooperării, pentru o mai bună 
înțelegere pe plan regional, 
sînt urmărite cu mult interes 
de O.N.U., întrucît destinde
rea regională poate favoriza, 
într-o mare măsură, destinde
rea pe plan internațional. El 
a subliniat, în continuare, ne
cesitatea conjugării eforturilor 
tuturor statelor, atît pe plan 
bi, cît și multilateral, în ve
derea adîncirii și consolidării 
procesului de destindere in
ternațională.

In timpul vizitei sale la 
Helsinki, Kurt Waldheim, 
care se află într-un turneu 
prin țările din nordul Euro
pei, a purtat discuții cu pre
ședintele LTrho Kekkonen, cu 
primul ministru Kalevi Sorsa 
și cu ministrul de externe, 
Ahti Karjalainen.

PARIS 7 (Agerpres). — Lu
înd cuvîntul in cadrul sesiunii 
Institutului de Studii Socia
liste, Frangbis 
prim-secretar al 
Socialist Francez, : 
printre altele, la 
P.S.F., convocat la 
în zilele de 22—24 
care urmează să 
orientarea politică generală a 
partidului în următorii doi 
ani. Mitterrand a anunțat, că, 
Ia sfîrșitul acestui an, vor a- 
vea loc reuniuni extraordina
re, Ia Nantes, pentPu a dez
bate probleme privind refor
ma structurală a P.S.F. și sta
tutul său.

. Francois Mitterrand a apre
ciat, totodată, că partidul so
cialist trebuie să capete o 
structură „deschisă", care să-i 
asigure nu numai sufragii mai 
multe în alegeri, ci și un nu
măr crescînd de militanți.

Mitterrand, 
Partidului 

s-a referit, 
Congresul 

i Grenoble, 
< iunie, și 
stabilească

A

începerea convorbirilor oficiale 
cehoslovaco-vest-germane

♦ Luînd cuvîntul la con
ferința anuală a Organizației 
naționale a patronatului in
dian, ministrul de finanțe, al 
Indiei, Y. B Chavan, a decla
rat că sarcinile dezvoltării in
dustriale a țării nu pot fi re
zolvate de marile grupări mo
nopoliste particulare

Președintele Ciprului, 
Makarios, a avut o întrevede
re cu membrii unei delegații 
guvernamentale a R. P D Co
reene, conduse de Chon N.v- 
ong So, ministru adjunct al 
afacerilor externe, care a fă
cut o vizită în Cipru Cu a- 
cest prilei— relatează agen
ția ACTC — președintele ci
priot și-a tlteblarat sprijinul 
pentru poziția R. P. D. Core
ene privind reunificarca inde
pendentă și pașnică a Coreei.

♦ Organizația Statelor A- 
mericane (OSA) a hotprît for
marea unei comisii speciale, 
alcătuită din cîte un repre
zentant al fiecărei țări mem
bre, care „să treacă la elabo
rarea unui program de refor
me radicale a sistemului de 
relații inter-american". Comi
sia va propune „schimbări în 
structură, reforme și măsuri 
ce trebuie adoptate de către 
Organizația Statelor Ameri
cane".

♦ Ministrul indian al in
dustriei oțelului și minelor, 
Mohan Kumaranamgalam, a 
acordat presei un interviu, în 
care a subliniat succesele do- 
hindite de India în domeniul 
dezvoltării industriei oțelului. 
In anul financiar 1972—1973, 
a spus el, combinatul metalur
gic de la Bhilai a produs pes
te 2,1 milioane tone oțel, fapt 
care a contribuit la dezvolta
rea industriei grele și a altor 
ramuri ale economiei naționa
le.

♦ 
fost 
cată 
din ultimii 23 de ani, mercu
rul termometrelor ureînd pînă 
la 34 grade Celsius.

Cu numai zece zile în urmă, 
în capitala iugoslavă tempe
ratura nu trecea de 17 grade 
Celsius, iar, la 6 mai 1954, la 
Belgrad, a nins.

PRAGA 7 — Coresponden
tul Agerpres, C. Prisăcaru, 
transmite: Luni, la.Praga, au 
început convorbirile oficiale 
dintre R. S. Cehoslovacă și 
R. F. Germania în legătură 
cu normalizarea relațiilor bi
laterale. Delegațiile sînt con
duse de Jiri Goetz, adjunct al 
ministrului afacerilor externe 

Paul Frank, 
Ia M.A.E. al

daj, desfășurate alternativ, pe 
parcursul a doi ani, în capita
lele celor două țări.

S-a anunțat oficial că, după 
întîlnirea de la Praga, convor
birile oficiale cehoslovaco- 
vest-germane vor continua, la 
sfîrșitul acestei luni, Ia Bonn.

Agenția CTK informează 
că, înainte de începerea con
vorbirilor, ■ Paul Frank, șeful 
delegației vest-germane, a fost 
primit de Bohuslav Chnoupek, 
ministrul afacerilor externe 
al R. S. Cehoslovace.

La 6 mai, Ia Belgrad a 
înregistrată cea mai ridi- 
temperatură a lui florar

spectacol va evolua tînăra și 
talentata Iulia Dănilă, pro
movată in etapa finală • a 
concursului „Floarea diin gră
dină" precum și mesagerul 
cîntecului maramureșan Vio
rel Costin, finalist al con
cursului „Floarea din grădi
nă", laureat la diferite festi
valuri folclorice de peste ho
tare, care vor incinta publi
cul local prin frumoasele 
cîntece și melodii populare.

De asemenea, spectacolul
este pigmentat cu momente 
pline de haz susținute 
popularul comic sibian 
Tellc.

Conducerea muzicală 
spectacolului o are dirijorul 
Andrei Săvescu.

al R.S.C., și de 
secretar de stat 
R.F.G.

Tratativele au 
date, după cum 
șase runde de convorbiri-son-

. municipiul Petroșani se pot 
prezenta pentru verificări în 
zilele menționate, între orele 
8—19, la parcarea „Motelului 
Gaimbrinus".

fost prece- 
se știe, de

Telejurnal. Cincinalul 
înainte de termen — 
cauză a întregului po
por ;

Cîntecul săptămînii: 
Viața-i frumoasă ;

Partid, conștiința vie — 
montaj de cîntece și 
versuri;
Seară de teatru: Nopți 
în c-are nu se doarme 
de Al. Voitin ;

24 de ore ;
Contraste în lumea ca
pitalului ;

22,50 Gala maeștrilor.

20,00

20,05 Turneul
Filarmonicii. 20,20

de stat 
din Sibiu

5,00 . Buletin de știri ; 5,05 
Drag mi-e cîntecul și jocul; 
5,40 Ritm și tinerețe ; 6,00— 
8,10 Radioprogramul dimine
ții ; 8,00 Sumarul presei ; 8,30 
La microfon, melodia preferată; 
9,00 Buletin de știri ; 9,30 A- 
tlas cultural; 10,00 Buletin 
de știri ; 10,05 Melodii popu
lare ; 10,30 Școala și viața ; 
11,00 Buletin de știri; 11,15 
E toată țara-n . sărbătoare ; 
11,30 Muzică ușoară; 12,00 
Discul zilei ; 12,30 Intîlnire
cu melodia populară și in
terpretul preferat; 13,00 Ra
diojurnal ; 13,30 Concert de 
prînz ; ■ 14,00 Compozitorul
săptămînii ; 14,40 Din comoa
ra folclorului nostru ; 15,00
Buletin de știri ; 15,05 Radio- 
enciclopedie pentru tineret ; 
15,25 Cîntec eroilor ; 15,45
Muzică de estradă ; 16,00 Ra
diojurnal ; 16,15 Din folclo-

9,00 Teleșcoală ; 
10,00 Telex ;
10,05
10,10
10,15

llr00

12,25
12,45

18,00
18,05
18,35

Publicitate ; 
Avanpremieră ; 
Teleenciclopedie (re
luare) ;

Telecinemateca pentru 
tineret: „Al 8-lea" (re
luare) ;
Pe-un picior de plai;
52 de inițiative în 52 
de săptămîni (reluare); 
Telejurnal ;
Curs de limba rusă
Lecția a 52-a (reluare); 

Telex ;
Tehnic-club ;
Publicitate ;

A

In atentia 
automo 
biliștilor 
amatori

La cererea mai multor au- 
toimobiliști amatori din Va
lea Jiului, Filiala Deva a 
A.C.R. deplasează în zilele 
de joi 10 și vineri 11 mai 
a.c., pentru ultima dată in a- 
cest an, o echipă de specia
liști dotată cu aparatura mo
dernă necesară pentru efec
tuarea verificărilor tehnice 
anuale.

Membrii A.C.R. și ceilalți 
automobiliști amatori din

In cadrul turneului pe ca- 
re-1 efectuează în Valea Ji
ului, orchestra de muzică 
populară „Cindrelul" a Filar
monicii de stat Sibiu prezin
tă pe scena Casei de cultu
ră a sindicatelor din Petro
șani, mîine, la ora 20, con
certul de muzică populară 
intitulat : „Să doinim ca la 
Sibiu".

La reușita spectacolului își 
dau concursul cunoscuții și 
apreciații cântăreți Dumitru 
Muțiu, Ion Radu, Maria 
tîrlea-Cristea, talentatul 
cordeonisl 
deanu, 
Chirea, 
su.

Tot

I «obu

Valorile temperaturii 
gistrate în cursul zilei 
ieri :

înre-

Maximele : Petroșani 
grade ; Paring + 21 grade.

Seducția și administrația ziarului : Petroșani, strada Republicii, ir. 90, telefon : 1662.

Co- 
a- 

Bor-
Ilie

Constantin
instrumentiștii

Iosif Gherbe, Ion Sa-

în cadrul aceluiași

Minimele : Petroșani + 12 
grade ; «Paring -f- 14 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE : Vreme instabilă 
cu cer variabil. Pe alocuri 
vor cădea precipitații sub for
mă de averse de ploaie. Vînt 
slab din sud.
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