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Rezultatele bune
Lemnul tăiat așteaptă

continuă

de 
pro- 
fost 
bri-

Colectivul sectorului IV 
al Exploatării miniere ■ Lonea 
a început luna iunie cu. re
zultate bune în activitatea de 
producție. Au fost înregis
trate importante sporuri 
producție, iar nivelul 
ductivității muncii a 
îndeplinit la majoritatea 
găzilor.

Se remarcă realizările obți
nute de brigăzile conduse de 
Ion Bogdan, care la abata
jul cameră nr. 44 înregis
trează un plus de 145 t'one 
de cărbune față de sarcini
le de plan și o depășire a 

' productivității muncii cu 28,8 
la sută, de Teodor Dolha 
(abataj frontal nr. 43) cu 
un plus de 104 tone de căr
bune și o depășire a produc-

su-tivității muncii cu 13,6 la 
tă, Mielea loan III (abataj 
frontal nr. 32) și Zaharia Bă- 
lăuță (abataj cameră nr. 41) 
care au înregistrat' plusuri de 

'76 și, respectiv, 57 tone la 
extracția de cărbune și de
pășiri . ale productivității mun
cii cu 8,8; și, respectiv. 10,7 la 
sută.

Rezultatele bune obținute 
in aceste prime zile ale lunii 
sini urmarea firească a mobi
lizării întregului colectiv la 
realizarea integrală a sarci
nilor de plan, a antrenării u- 
nuj număr cit mai mare 
muncitori în întrecerea 
cialistă 
semnul 
a 29-a 
patriei.

de
so- 

sub 
de .

ce se desfășoară 
aniversării celei 

aniversare a eliberării

Planul de export realizat
și depășit

de muncă din cadrul industriei locale, a
atenției problemele legate de realizarea pla

„organizările" de la centru

Cu prilejul împlinirii a 40 
de ani de ia constituirea Co
mitetului National Antifascist 
din România, organizație de 
masă a cărei activitate se în
scrie ca un moment remarca
bil în șirul acțiunilor inițiate 
și conduse de partidul comu
nist pentru mobilizarea celor 
mai largi mase de oameni în 
lupta împotriva fascismului, 
pentru apărarea democrației 
și independenței naționale, joi 
a avut loc la Muzeul de istoric , 
a partidului comunist, a miș-' 
carii 'revoluționare și democra
tice din România, o adunare 
omagială.

In prezidiul adunării, au 
luat loc prof. dr. doc. Mihnea 
Gheorghiu, președintele Aca
demiei de științe sociale și 
politice. Ion Popescu-Puțuri, 
directorul Institutului de stu
dii istorice și social-politice, 
Nicolae Guină, președintele 
Comitetului foștilor luptători

antifasciști, Gheorghe Petres- 
. cu, vicepreședinte al Consiliu
lui Central al U.G.S.R., Gheor
ghe Stoica, secretar al C.C. al 
U.T.C., Nicolae Matei, secretar 
al. Comitetului municipal de 
partid București, L'actislau Ba- 
nyai, vicepreședinte al Aca-, . țional Antifascist, a unor co- 
demiei de științe sociale și po
litice, acad. Petre Constanti- 
nescu-Iași, acad. Iorgu Iordan, 
prof. univ. Tudor Bugnariu, 
membru corespondent al aca
demiei. Scarlat £alimachi, 
Matei Socor, Cicerone Teodo- 
rescu, Maria Țiulescu, foști 
membri ai Comitetului Națio
nal Antifascist.

Au participat reprezentanți 
ai unor instituții centrale, oa
meni de artă, știință și cultu
ră, activiști 
stat, oameni 
treprinderile 
cureștene.

Luînd cuvintul, Petre Con- 
stantinescu-Iași a evocat ac

țiunile întreprinse sub condu
cerea partidului comunist pen
tru bararea drumului fascis
mului în România. Deși în a- 
dîncă ilegalitate, partidul a or
ganizat o vastă acțiune pen
tru crearea unui Comitet Na-

de partid și de 
ai muncii din In
și istituțiilfe- bu-

mitete regionale și locale în 
toate județele, precum și a 
unui comitet al tinerilor și al 
femeilor.

In cadrul comitetului, s-a 
făcut remarcat, prin combati
vitatea sa revoluționară, prin 
patriotismul său fierbinte, și 
tînărul muncitor în vîrstă de 
16 ani. Nicolae Ceaușescu, de
semnat de conducerea P.C.R. 
în calitate de reprezentant al 
tineretului muncitor bucureș- 
tean. Vorbitorul s-a referit, în 
continuare, la marile demon-

Colectivul 
pus în centrul 
nului de export pe 1973. sarcină de mare importanță pen
tru unitate. In acest sens comitetul oamenilor muncii a 
luat o serie de măsuri în vederea îndeplinirii acestui im
portant indicator încă de la începutul anului.

Ca urmare a asigurării secției fapițerie-vată și turnă
torie cu muncitori bine pregătiți proiesional. dotării cu u- 
filajele necesare și lărgirea spațiilor destinate producției 
de export, aprovizionării cu materiale și îmbunătățirii a- 
sistenței tehnice, planul j,e cinci luni a fost realizat 
pășit.

Astfel față de obligația contractuală de livrare 
cest an la export a unei cantități de 6 000 bucăți 
pume, s-au expediat, pînă la 31 mai, 3 176 bucăți depășln- 
du-se prevederile pe cinci luni.

Pe de altă parte, ținînd seama de posibilitățile de ca
re dispune, industria locală 
la export pentru însemnate 
fontă, hidranți, din care in 
prim Iot de 3 300 bucăți.

șt de-

in a- 
pla-

a obținut suplimentar comenzi 
cantități de piese turnate din 
aceste zile vor ii exportate un

In ansamblul activității 
economice a municipiului U- 
nitatea forestieră de exploa
tare și transport ocupă un 
loc important, atît prin pon
derea producției, cît și prin 
numărul mare de sortimente 
realizate și care sînt menite 
să satisfacă necesități tehno
logice variate. Unitatea 
desfășoară activitatea 
arie geografică 
variații mari ale 
exploatare.

Conștient de 
revin pe linia 
zei de materii 
o serie întreagă de procese 
industriale, a realizării pla
nului valoric și a îndeplinirii 
echilibrate a planului sorti
mental, colectivul unității a 
încheiat luna mai cu un bi
lanț de ansamblu pozitiv. 
Astfel, producția globală a 
fost îndeplinită în proporție 
de 110,9 la sută, iar planul 
fizic îndeplinit la principale
le sortimente prevăzute.

In ansamblul acestor 
zultate bune se mențin 
unele deficiente, a căror 
sistență împiedică creșterea 
eficienței economice a între
gii activități desfășurată în 
unitate.

Se constată, în primul rîhd, 
că producția marfă devansea
ză la finele lunii mai produc
ția globală in proporție de 
133,5 la sută ; decalajul pro
vine din existența unui vo
lum însemnat de producție 
neterminată. Despre prove
niența acesteia tov. ihg. Ni
colae Bâdiră, directorul uni
tății, ne-a spus :

„In exploatări există mul-

Pe 
întinsă, 

condițiilor

își
o 

cu 
de

sarcinile ce-i 
asigurării, ba- 
prime pentru

re- 
însă 
per-

șe 
lip-

tă masă lemnoasă care 
cere expediată, dar, din 
sa mijloacelor de transport 
care să poată asigura vehi
cularea sa ritmică, s-a creat 
acest volum important de pro
ducție neterminată".

Situația este anormală 
riscă să ducă la 
pierderi materiale, 
de brad trebuie să aibă o pe
rioadă în care să se usuce, 
dar, se știe tot atit de bine 
că lemnul 
în cantități 
luni începe 
pierzîndu-și 
de altă parte, după cum ne-a 
declarat tov. 
teanu, șeful 
planificare, 
desfacere au 
dacă s-au înregistrat 
restricții la lobde 
P.F.L. și la celuloza necojită.

Așadar, material lemnos e- 
xistă, cerere de asemenea, 
și totuși beneficiarii așteap
tă datorită unei desfășurări 
defectuoase a transportului.

In biroul

Și
însemnate 

Lemnul

de fag, depozitat 
mari, după 3—4 
să se „sufoce" 

din valoare. Pe

Nicolae i
serviciului 

posibilități 
existat,

Mun- 
i de 

de 
chiar 
unele 

pentru

său, Inginerul 
Gheorghe Tudorache, 
secției Petroșani din 
U.F.E.T. face bilanțul uneia 
din zilele precedente : în 
ziua de 4 iunie au fost' trans
portați doar 80 mc de bușteni, 
o cantitate cu totul insufici
entă față de necesit/ățile de 
plan. Se interesează apoi da
că au sosit cele, trei autotrolii 
de la Brașov, așteptate pen
tru a impulsiona transportul 
materiei lemnoase exploatate. 
Se așteaptă remorci din Bra
șov ; au mai fost utilizate 
și mijloace similare din ju
dețele Neamț, l\Iai^mureș,

șeful 
cadrul

Argeș, Gorj. Asistăm la o a- 
devărată mobilizare de forțe 
in vederea compensării acti
vității necorespunzătoare 
se desfășoară in cadrul 
Ioanei; Tscroni 
mecanizare a 
forestiere ; se 
l'rebarea : care 
tor detașări de 
tă durată, cum 
structura prețului de 
Să fie lipsit U.M.T.F.-ul 
capacitatea de transport 
cesară 
necesitată de întreținerea par
cului de mașini ? Se pare că 
nu.

Analiza realizării 
pe sortimente relevă 
tele bune obținute la 
de fag, bușteni lemn 
loză, celuloză de fag, 
rotund și despicat 
prelucrări industriale, 
restea rășinoase și de fag. Nu 
s-a realizat planul la unele 
sortimente ca : lemnul de 
mină, bușteni subțiri, lemn 
de foc, traverse normale de 
fag. Cauzele acestor restanțe

ce 
co
dea Unității 

transporturilor 
pune însă în- 
e prețul aces- 
altfel de scur

se reflectă el in 
cost ? 

de 
ne- 

sau de baza tehnică

pianului 
rezulta- 
buștenii 
de celu- 

lemn 
pentru 

che-

Bujor BOGDAN

(Continuare în pag. a 3-a)

Proiecte pionierești
de vacanță

ta Casa pionierilor din 
Vulcan activitatea de vacan
tă . din această vară este o- 
rientată în două direcții — 
spre antrenarea unui număr 
sporit de copii la acțiunile 
speciiice sezonului cald și 
spre realizarea unui bogat 
program administrativ-gos- 
podăresc și de . autodotate 
care va contribui substantial 
la lărgirea bazei sale mate
riale.

Aproximativ o mie de pio
nieri și școlari vor fi antre
nați la o diversitate de acti
vități care vor asigura con
tinuitatea preocupărilor lor 
din timpul anului școlar. 
Cercul de cicloturism, con
dus de loan Mocufă, va or
ganiza tabere săptămînale 
autofinanfale la cabanele 
Straja și Vîlcan. Va avea 
loc o expediție pe biciclete 
pe defileul Jiului, altele la 
Tlrgu Jiu și Ha(eg și un tur 
al Văii Jiului, completate de 
concursul, devenit traditio
nal, „Pedala fermecată". Or
chestra nou înființată și co
rul de cameră, unic în județ,

E x c
Astăzi, vineri 8 iunie a.c„ 

un grup de 40 de cetățeni din 
orașul Vulcan pleacă cu au
tocarul filialei Petroșani a 
O.J.T. într-o excursie de 3 
zile în țară. Turiștii vor 
parcurge un itinerariu care 
cuprinde, printre altele, vizi
tarea localităților Turda, Tg. 
Mureș, Gheorghieni, Miercu
rea Ciuc, Odorheiul Secuiesc,

I

Fără simțul 
ridicolului

Era o după-amiază frumoasă de primăvaiă 
(in 30 mai, ora 16,30) iar eu călătoream cu 
autobuzul de Uricani spre Petroșani. Ajun
gem intr-o stație. Dinspre Motelul „Gambți- 
nus" venea ,,pe două cărări" un băiat foarte 
tinăr. A urcat in autobuz și-a început, după 
scurt timp, o discuție interminabilă cu taxa
toarea. Aceasta, adresîndu-i-se cu cuvinte 
frumoase, l-a rugat să înainteze pe interval, 
pentru a da posibilitatea și celorlalte persoa
ne să-și ocupe locul. Continuind pe același 
ton scandalos, a atras atenția tuturor pasa
gerilor, care-l priveau cu dispreț...

In apropierea sa aflindu-se o fată, a început 
să manifeste față de aceasta o atitudine cu 
totul necorespunzătoare. Fata, neavind altceva

de făcut s-a restras, ’ jenată de privirile tutu
ror (care erau îndreptate asupra sa) spre 
ușă, urmind ca la următoarea stație să co
boare. In acel moment, din spate a simțit 
lovitura unui picior. Era al „tinărului". A 
coborit și acesta s-a năpustit ca o panteră 
asupia fetei. Fata fiind nevoită să se apere, 
a apelat la poșetă. In zadar...

Opinia publică a intervenit, trimițindu-și 
(din autobuz, desigur, care era încă în stație) 
doi reprezentanți. Fata a plecat, cu privirile 
in pămînt, cit mai repede posibil, să scape 
de rușinea pe care i-o pricinuise acest in
divid...

Autobuzul și-a continuat traseul. Am cobo
rit în Petroșani iar după o scurtă plimbare, 
ce mi-a fost dat să văd ?

La intrarea în „Cafe-bar”, o persoană s-a 
împiedecat de scheletul de lemn (necesar 
pentru renovări) iar din brațe i-a sărit cît 
colo o cutie cu încălțăminte. Cine credeți că 
era? Tînărul pe care cu aproximativ o oră 
înainte îl văzusem demonstrîndu-și „talen
tul". Venise să se... răcorească I

Ce-aș putea sa adaug ? Mi-e rușine că 
din generația mea mai fac parte și aseme
nea „specimene", tineri fără simțul ridicolu
lui, ...fără bunul simț, pe care-i repudiem dar 
pe care i-am dori altfel,..

Florica DRĂGUȚ, 
proiectantă 

la I. C. P. M. H. Petroșani

I 
I
I

Deschiderea lucrărilor Conferinței
Uniunii Artiștilor Plasticinaționale a

sea- 
in 
și

Printre evenimentele de 
mă ale acestui an, bogat 
semnificații, se înscrie 
Conferința națională a Uniunii 
Artiștilor Plastici ale cărei lu
crări s-au deschis, joi dimi
neață, în sala mică a Palatului 
Republicii Socialiste România.

Moment de relief în evolu
ția culturii noastre socialiste, 
conferința va prilejui, în cele 
trei zile cit vor dura lucrările, 
o exigentă trecere în revistă 
a realizărilor creației plastice, 
dezbaterea unor aspecte fun
damentale ale fenomenului ar
tistic actual, a rolului artei în 
opera de educare comunistă 
și înnobilare spirituală a oa
menilor. In întîmpinarea a- 
cestpi forum al artei noastre 
plastice, au fost elaborate și 
supuse discuțiilor publice te
zele conferinței, teze avind la 
bază programul privind îmbu- 
nătățirelf activității ideologice 
și de ridicare a . nivelului ge-

neral al cunoașterii și educa
ției socialiste, alte importante 
hotărîri ale partidului nostru, 
indicațiile și recomandările se
cretarului său general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. Pu
blicarea acestor teze, care au 
scos in evidență problemele 
principale ale mișcării artelor 
plastice românești, in lumina 
cerințelor crescînde ale socie
tății socialiste multilateral 
dezvoltate, sarcinile care re
vin Uniunii Artiștilor Plastici 
ca organizație obștească, a 
fost urmată de un schimb fer
til de păreri și sugestii, desti
nate să contribuie la lărgirea 
sferei de dezbateri a conferin
ței. Lucrările conferinței au 
fost deschise de pictorul Bră
duț Covaliu, președintele U- 
niunii Artiștilor Plastici.

Lucrările primei ședințe, au 
fost conduse de artistul popo
rului Vida Geza.

Asistenta a păstrat un mo-

de 
a- 
de 
de

co
co

meni, de reculegere în memo
ria artiștilor plastici decedați 
în ultimii ani.

După alegerea organelor 
lucru ale conferinței a fost 

• doptată următoarea ordine 
zi : Raportul comitetului
conducere' al Uniunii Artiști
lor Plastici pe perioada 1 1968 
— 1973; Raportul economic 
financiar și al comisiei de!cep. 
zori; modificarea statutului 
U.A.P. ; alegerea noului 
mitet de conducere și al
misiei de cenzori ale U.A.P. ; 
adoptarea Rezoluției Conferin
ței naționale a Uniunii Artiști
lor Plastici.

La primul punct al ordinii 
de zi, sculptorul Ovidiu Mai- 
tec, vicepreședinte al Uijiunii 
Artiștilor Plastici, a prezentat 
raportul comitetului de condu
cere al U.A.P.

Lucrările conferinței se 
iau vineri dimineață.

(Agerpies)

re-

vor întreprinde un turneu 
prin taberele hunedorene ; 
fi organizată o expoziție 
cele mai izbutite lucrări 
pictură și metaloplastie 
spirale din noutățile Văii 
ului, oferită apoi sub formă 
de schimb, prin rotație, cu 
celelalte case ale pionierilor 
din municipiul Petroșani.

Nu vor fi întrerupte 
activitățile cercurilor de 
eromodele (maistru Alexan
dru Drăgan), nici ale con
structorilor de radio (condus 
de fon Drăghici), care vor ti 
prezente, ca în fiecare an, 
la concursurile tradiționale 
pionierești organizate în ta
ră.

Micii fotografi, conduși de 
Petru Drăghici, vor avea pri
lejul să-și îmbunătățească 
arta și să-și îmbogățească 
fototeca cu noi imagini sur
prinse pe peliculă în drume
ții și excursii preconizate pe 
diferite trasee din tară.

O nouă

R

bază

sportiva
La Casa de copii Uricani, 

elevii, prestînd peste 3 000 
ore muncă patriotică sub 
îndrumarea cadrelor didac
tice și conducerii școlii, au 
amenajat o -nouă bază spor
tivă cuprinzind terenuri de 
fotbal, handbal, volei, tenis 
de cîmp și o pistă de aler
gare — toate îndeplinind 
condițiile reglementare de 
omologare.

Prin crearea respectivei 
baze sportive s-au creat 
levilor condiții optime 
petrecere a timpului de 
creație și desfășurare a 
relor de educație fizică 
aer liber.

e-
de 
re-
o- 
în

Lipsa de gospodărire și-a pus amprenta asupra motelului „Gambrinus"

I. STRĂUȚ

(Continuare in pag. a 3-a)

ursii
Sighișoara, Sibiu, Sebeș, a 
principalelor monumente ale 
naturii și istorice, obiective 
turistice și artistice de pe 
parcursul traseului.

Filiala Petroșani a O.J.T. 
mai primește in cursul zilei 
de azi înscrieri ] 
cursia de o zi, i 
pentru duminică 
a.c., Ia Geoagiu-băi.

pentru ex- 
programată 

10 iunie

în ziarul de azi

125 de ani 
de la revoluția 

burghezo- 
democratică 
din Țările 

Romane
PAGINA 
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urmărit îndeaproape 
construcției motelului

Am 
stadiul 
„Gambrinus" și ne-am bucu
rat sincer cînd, în sfîrșit, după 
toate remedierile, clădirile co
chete care străjuiesc intrarea 
în pasul Surduc și-au 
porțile la propriu și la 
Ne-am bucurat pentru 
ram să avem aici o 
turistică — subliniem 
că, ne vom explica de ce — 
care să ne reprezinte în fața 
oaspeților și să ne ofere în- 
tr-un frumos cadru natural o 
ambianță plăcută, reconfor
tantă. De ce speram ? Pentru 
că...

N-au trecut decît 6 luni de 
la deschidere șl unitatea care 
s-a vrut turistică (dincolo de 
faptul că aparține O.J.T Hu
nedoara, sub conducerea di
rectă a filialei Petroșani) tre
buind să ne fie gazdă primi
toare, să ofere drumețului 
casă și masă, ne „servește" o 
mostră fără echivoc de proas
tă gospodărire, de lipsă de in
teres și solicitudine. Ba mai 
mult, restaurantul nu se deo
sebește în prezent cu nimic 
de o circiumă în care se bea 
și, din cînd în cînd se mai și 
mânîncă dacă omul „înghite" 
ce i se pune pe masă, nu ce 
dorește. Poate comparația li 
se va părea tovarășilor de la 
filiala Petroșani a O.J.T. și 
șefului de Nmitate Gheorghe 
Enache cam dură. Dar cum 
altfel poate fi numit localul 
în care în anumite 'zile se 
„cintă" la fortisimo (și ca să nu 
vorbim „în gol" amintim data 
de 21 mai a. c.), cum poate fi 
numit locul unde ..greutatea 
specifică" a meniului o au...

deschis 
figurat, 
că spe-. 
unitate 
turisti-

lichidele cu multe grade în
scrise pe etichetele sticlelor, 
cînd produsul de bucătărie 
„specialitatea casei" e sublim 
dar... lipsește cu desăvîrșire ? 
Poate fi numită unitate turis
tică ? Am putea cita multe 
exemple în susținerea ideii. 
Dar îl lăsăm pe șeful unității, 
Gheorghe Enache, să dea el 
calificativul.

— Puneți-vă în postura unui 
turist — l-am rugat — care a 
consumat în localul pe care-l 
conduceți. A doua oară ați mai 
vizita acest local 7

— In local n-aș mai intra, 
ne-a” răspuns fără ezitare șeful 
unității...

Are el, probabil argumente
le lui.
noastre, 
meniu, 
ceaslov 
de producție zilnică a bucătă
riei. Oare așa-i prezentat 
meniul fiecărui turist ? Am 
cerut, explicații asupra sără
ciei de produse.

— Cînd s-a dat în folosință 
l-am văzut (localul — n.n.) cu 
vinuri pure, vara cu bere rece 
la terasă servită pe lingă o 
mîncare. Dacă mi s-ar fi 
sortimentele de 
răspunde șeful

Dacă așa cum 
sortimentele de 
e a filialei) și în 
a devenit 
întîmplat 
le i-șr fi 
fi scurtat 
probabil.

Nu intrăm 
„tehnice" de 
ghes, dar nu 
tor cînd vezi

„de-al casei", ești întrebat 
după ce te saturi de stat ce 
dorești (în regulile generale 
de comerț se spune că ospă
tarul este obligat să-l intim- 
pine pe vizitator, să-l salute 
politicos, să-l invite să ia loc 
la o masă pe care să i-o ofere 
— cînd le vom învăța pe toate 
astea) și apoi aștepți să ți se 
aducă comanda ca să
ospătarul să-ți spună că... nu 
mai este decît... Și pentru că

ți-e foame și sete „bei ca Gri- 
gore aghiasmă" odată cu „mu
zica" îndoielnică ce-ți sparge 
timpanele pentru că așa 1 vrea 
lățosul cocoțat la bar și e prie
ten cu barmanul. După ce nu 
ți s-a permis să ai pretenții — 

banii tăi — la mîncare,

Noi le avem pe ale 
Am cerut o listă 

ni s-a prezentat un 
în care era... planul

băuturi... 
unității, 
nu i s-au 
băuturi (vina 
6 luni localul 

circiumă, ce s-ar fi 
dacă toate comenzi- 
fost onorate ? S-ar 

perioada la... 3 luni

în amănuntele 
dincolo de tej- 
poți sta nepăsă- 
că dacă nu ești

Anchetă realizată de
Dragoș CALIN

(Continuare în pag. a 3-a)

vină

Un „eșantion" de icnâ verde, pe care - ața cum spun 
șefii - s-a adus pâmint vegetal. Să fim serioși I
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Cu 125 de ani în urmă, revoluția burghezo-democratică devenise, în toate țările române, onecesitate obiectivă pentru descătușarea energiilor creatoare ale națiunii, pentru înscriereaei pe orbita civilizației moderne, pentru împlinirea visului secular — unirea în granițele unei singure țări,
■
■

Nicolae Bâlcescu Vastle AlecsanariMihail Kogălniceanu Avram lancu George Barițiu

PROCLAMAȚIA Vasile ALEOSANDRI

(Din cuvîntarea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESGU la aduna
rea populară de la Blaj din 17 
mai 1973). Timotei Cipariu Eftimie Murgu

Ol IA ISLAZ
moment al mișcării revoluționare 

din Țările Române
In cadrul pregătirilor ce s-au 

făcut pentru izbucnirea revoluției 
in Țara Românească, în mai 1848 
Comitetul revoluționar din Bucu
rești a alcătuit un program și o 
proclamație către popor și a a- 
les o comisie executivă alcătui
tă din Nicolae Bâlcescu, A. G. 
Golescu - Negru și Ion Ghica. 
Comisia executivă a hotărît ca 
insurecția să izbucnească simul
tan în mai multe locuri : in ju
dețul Prahova (la Telega), în 
județul Romanați (la Islaz), in 
județul Vilcea (la Ocneie Mari), 
precum și in București.

La data propusă revoluția a 
inceput la Islaz în ziua de 9/21 
iunie 1848. In fața unei mulțimi 
care l-a ascultat cu entuziasm, 
Ion Eliade Radulescu a dat ci
tire proclamației care cuprinde 
și programul revoluționar. Pro
gramul avea 22 de articole în
tre care ultimul cerea convo
carea imediată a unei adunări 
„CE VA TREBUI SĂ SE OCUPE 
DE REDACTAREA CONSTITUȚI
EI TĂRII, BAZATĂ PE CELE 21 
DE ARTICOLE DE MAI SUS DE
CRETATE DE POPORUL RO
MÂN". Astfel că acest program 
era de fapt și un proiect de 
constituție. In timpul revoluției i 
se va spune, însă, „constituție". 
Domnitorul Bibescu este silit să 
semneze „constituția" (adică toc
mai programul revoluționar) iar 
mulțimea din capitală și din im. 
prejurimi, adunată pe cîmpia Fi
laret, numită de atunci Cîmpia 
Libertății, în 15/27 1848 jură pe 
„Constituție".

Programul revoluționar pro
clama independența administra
tivă și legislativă a țării, „NEIN
TERVENȚIA NICI UNEI PUTERI 
STRĂINE IN TREBURILE SALE 
INTERNE", ceea ce însemna 
de fapt respingerea protectora
tului Rusiei. Se prevedea egali
tatea în drepturi politice și în 
fața impozitelor, adunarea ge
nerală reprezentind toate cla
sele societății. Prin aceste ar
ticole programul căuta în mod 
evident să mijlocească burghe
ziei ascensiunea la conduce
rea politică a țării, împiedicată 
pînă acum de către Regulamen
tul Organic.

Domn responsabil, ales pe 
cinci ani, însemna de fapt in
staurarea unei republici. Alte 
reforme importante : responsabi- 
italea ministerială, libertatea 
absolută a presei, garda națio
nală, secularizarea mănăstiri
lor închinate, dezrobirea țigani
lor, desființarea pedepselor cu 
bătaia și a celei cu moartea, 
accesul tuturor copiilor la învă- 
țămînt etc.

Dar cel mai important punct 
al programului - al 13-lea - 
prevedea emanciparea clăca- 
șilor ți împroprietărirea lor prin 
despăgubiri. In concepția lui 
Nicolae Bălcescu, revoluția din 
1848 fiind privită ca o „DEZ
VOLTARE PROGRESIVĂ A RE
VOLUȚIEI DIN 1821", trebuia 
„DE A ORGANIZA DEMOCRA
ȚIA SI DE A DEZROBI PE ȚĂ
RAN, FĂCINDU-L PROPRIETAR".

Trebuie precizat că atît în 
elaborarea programului revo
luționar cît și în încercările ce 
s-au făcut pentru a-l pune în 
aplicare, au existat importante 
divergențe între conducătorii re
voluției. înscrierea articolului al 
13-lea în programul revoluțio
nar s-a datorat în primul rînd 
lui Nicolae Bălcescu care il so
cotea ca fiind căi mai impor
tant, revoluția, după părerea sa 
„SE CUPRINDE PE DE-A-NTRE
GUL IN ACEST ARTICOL AL 
13-lea".

Eliberarea clâcașilor nu a- 
’ea numai sensuri umanitare, ci 
ea trebuia să asigure și o 
largă bază socială a revoluției.

Explicația că in Proclamația 
de la Islaz nu figura o impor
tantă năzuință a poporului ro
mân - unitatea națională - es
te dată clar de către Bălcescu 
„împrejurările politice nu-i ier
tară a pune din inceput în pro
gramul lor chestia unității na
ționale". Este vorba de o tac
tică a conducătorilor revoluției 
care n-au voit ca de la ince
put să dea pretext intervenției 
Turciei și Rusiei. Dorința de u- 
nire este insă exprimată foarte 
clar in primele numere ale celor 
două ziare pașoptiste muntene 
„Pruncul român" ți „Poporul su
veran".

Idealurile cuprinse in Procla
mația de la Islaz sint, in linii 
mari, aceleași cu cele formulate 
de către revoluționarii moldo, 
veni sau cu cele înscrise in pro
gramul alcătuit cu prilejul A- 
dunării Naționale de la Blaj din 
3/15 mai 1848. Tovarășul 
Nicolae Ceauțescu, secretar ge
neral al partidului, cu ocazia a- 
dunării populare de la lași, con- 
sccrată aniversării a 125 de ; ni 
de la revoluția din 1848 arăta : 
„Plămădită in condiții asemănă
toare, desfățurindu-se in aceeași 
perioadă, proclamind țeluri co
mune, Revoluția de la 1848 a a- 
vut un caracter unitar in toate 
cele trei țări românești". Procla
mația de la Islaz este un mo
ment al mișcării revoluționare de 
la 1848, cu țeluri sociale comune 
cu Moldova și Transilvania.

125 de ani de la revoluția burghezo
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Deșteptarea României
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Voi ce stați in adormire, voi ce stați in nemișcare, 
N-auziți prin somnul vostru acel glas triumfător, 
Ce se-nalțâ pin’ la ceruri din a lumei deșteptare, 

Ca o lungă salutare 
Cătr-un falnic viitor ?

" . .. ... .;

(

reprezintă

alți emisari 
moldoveni

fun-
pa- 
Ro-

ma-
A-

na- 
și 

în-

un singur popor de irati“

„Națiunea română să alcă

Nu simțiți inima voastră că tresare și se bate ?
Nu simțiți in pieptul vostru un dor sfint și românesc ? 
La cel glas de inviere, la cel glas de libertate

Ce pătrunde și răzbate 
Orice suflet omenesc ?

Pină cînd în țara' noastră tot străinul să domnească ? 
Nu sinteți sătui de rele, n-ați avut destui stăpini ?
La arme, viteji, la arme I faceți lumea să privească 

Pe cîmpia românească
Cete mindre de români I

Hai, copii de-același singe I hai cu toți într-o unire 
Libertate-acum sau moarte să cătăm, să dobindim. 
Pas, români I lumea ne vede... pentru a patriei iubire 

Pentru-a mamei dezrobire 
Viata noastră să jertfim I

Cale mai de seamă dezide
rate politice ale revo
luției române din 1848 

au fost independența naționa
lă și formarea unui stat ro
mânesc unitar. Ambele figu
rau ca revendicări esențiale 
și generale în programele 
damentale ale revoluțiilor 
șoptiste din cele trei Țări 
mâne. Aceste deziderate po
litice erau legate indisolubil 
de sensul major al revoluției 
pașoptiste românești, de pro
blema eliberării sociale. Au
tonomia și independența ță
rilor române era în concep
ția revoluționarilor români 
o condiție primordială de rea
lizat, care aducea după sine, 
în mod firesc, unitatea națio
nală. Unitatea națională e 
proclamată de cei mai înain
tați ginditori revoluționari, 
in memorii, manifeste, presă, 
broșuri, consfătuiri etc, O 
cîntă poeții, o afirmă proza
torii. O cer cu glas tare mul
țimile. Ea a devenit o sursă 
de inspirație pentru scrierea 
cunoscutelor poezii patriotice 
„Către România" și „Deștep
tarea României" scrise de 
rele poet patriot Vasile 
lecsandri. Ideea unității 
ționale era îmbrățișată 
susținută cu căldură de 
trequl popor român.

In programul revoluționari
lor moldoveni, independența 
și unitatea națională era for
mulată în sensul unirii Mol
dovei cu Țara Românească 
într-un singur stat român. In 
programul revoluționarilor 
munteni era cuprins dezide
ratul independenței adminis
trative și legislative și a nea
mestecului vreunei puteri 
dinafară în treburile lă
untrice ale țării. In progra
mul românilor din Transil
vania dezideratul e cuprins 
în proclamarea independenței 
națiunii române.

Prezența numeroasă

voluționarilor moldoveni și a 
unor revoluționari munteni 
la adunarea din 3/15 mai de 
pe Cîmpia Libertății de la 
Blaj avea o semnificație ma
joră în afirmația și întărirea 
spiritului unității naționale a 
p.oporului român. Revendică
rile pentru' o viață omeneas
că a mulțimilor oprimate, 
drepturi naționale pentru po- 

' porul român, unirea politică 
într-un singur stat a ramuri
lor răzlețe ale națiunii ro
mâne, erau deziderate nu nu
mai în mintea și gîndurile căr-

menea, urmărea să asigure 
viitorul și existența „unei 
nații puternice șl de sinje 
stătătoare". Acțiunile și pla
nurile revoluționare, deopo
trivă, erau sprijinite și de oa
menii de rînd. Cei de pe Tîr- 
nave declarau că vor să se 
unească cu Țara Româneas
că, cei de pe Mureș, la rîn- 
dul lor, împotrivindu-se uni
rii Transilvaniei cu Ungaria, 
afirmau că ei doresc să se 
unească cu Muntenia și Mol
dova. Mulțimea de la sate 
din ținutul Hunedoarei și de

Prof. Nicolae CERCHEZ

Tăria unui popor

turarilor transilvăneni, mol
doveni și munteni prezenți pe 
Cîmpia Libertății, dar era 
proclamată de mulțimile . care 
o purtau de multă vreme în 
conștiința lor și care cereau 
într-un singur glas : „Noi 
vrem să ne unim cu țara".

In șirul evenimentelor re
voluționare care au urmai, 
sub această expresie s-s con
cretizat acțiunea revoluționa
rilor moldoveni, refugiați la 
Brașov în urma teroarei dez
lănțuite 
Sturdza, 
titulat 
noastre 
patriei", 
le 
diale, și problema 
dominantă : „Unirea 
vei și Valahiei într-un 
qur stat".

In Banat, sub conducerea 
revoluționarului Eftimie Mur
gu, la 15/27 iunie 1848, 
Cîmpia Libertății de 
Lugoj are loc o 
populară cu scopuri 
nătoare cu cea de la Blaj.

După izbucnirea revoluției 
în Muntenia, promisiunea fă
cută de românii ardeleni 
bănățeni de a sări în 
revoluției din Țara 
nească și a celei din 
va, care se pregătea

de domnitorul Mihai 
în programul lor in- 
simbolic „Prințipiile 
pentru reformarea 
pe lingă probleme- 

social-politice primor- 
politică 
Mo Ido- 

sin-

pe
Iîngă 

adunare 
asemă-

Și 
ajutorul 

Româ- 
Moldo- 

de ase-

pe Cîmpie, declarau cu glas 
tare, în auzul tuturora că 
Ardealul de-acuma nu mâi 
e' Ardeal, ci România. In acest 
sens propagă idei sprijinitoa
re, presa revoluționară. Frun
tașii revoluționari munteni, 
moldoveni _și ardeleni fău
resc programe, întocmesc 
manifeste și apeluri ce se în
dreptau către toți cei ce pu
teau ajuta într-un fel cauza 
acțiunii comune. La București, 
unde era preconizată organi
zarea unui congres general 
al tutunor românilor era che
mat ideologul revoluției tran
silvănene, Simion Bărnuțiu și 
colaboratorii săi pentru a se 
sfătui cu toții cu privire la 
cauza generală a românilor.

Pentru aceeași cauză ge
nerală se străduiau ziarele 
revoluționare muntene „Prun
cul Român" și Poporul Su
veran" cheimînd moldovenii 
la uțiire, pentru ca întreaga 
„națiune română să alcătuias
că un pingur stat, un singur 
popor de frați". Fruntașii re
voluției moldovene, în refu
giul lor din Bucovina, pătrunși 
de aceleași sentimente și do
rințe, se străduiau să realizeze 
mai întîi unitatea de acțiune 
cu cei rămași acasă, în Mol
dova, iar apoi cu toți revolu-

ționarii români „pentru viito
rul fericit al României întregi". 
In programa moldovenilor re
fugiați la Cernăuți, „Dorințele 
partidei naționale din Moldo
va", mintea ageră și chibzuită a 
lui Mihail Kogălniceanu înscrie 
Unirea Principatelor, ca fiind 
socotită „cheia de boltă fără 
care s-ar prăbuși tot edificiul 
național".

Coaliția boierimii reacționa
re cu Rusia țaristă și Poarta 
otomană a reușit să înăbușe 
revoluția din Țara Româneas
că și să zădărnicească reînvie
rea ei în Moldova. N-a putut 
fi însă înăbușită revoluția din 
mințile și inimile patrioților a- 
devărați. Privirile erau concen
trate acum spre Transilvania 
unde evenimentele din toam
na anului 1848 mai alimentea
ză nădejdile într~o izbîndă fi
nală. Ne referim la impunătoa
rea Adunare de la Blaj din 
luna septembrie, la începutul 
organizării Transilvaniei într-o 
tară românească, mai cu sea
mă, la transformarea Munților 
Apuseni într-o țară româneas
că și o cetate de neînvins de 
către moții lui Avram lancu, 
la numeroasele memorii și a- 
peluri adresate românilor de 
pretutindeni, chemați la luptă 
pentru unire și independență. 
In această dorință și-a îndrep
tat pașii sipre Transilvania Ni
colae Bălcescu și 
ai revoluționarilor 
și munteni.

Toate acestea 
doar o schiță fugară și frag
mentară din tot ceea ce a fă
cut revoluția română din 1848 
pentru independența și unita
tea națională. Ele încearcă să 
ne convingă însă de marea în
semnătate ale acestor impera
tive ale vremif. Și chiar dacă 
reacțiunea internă și externă 
a înăbușit revoluția din 1848, 
principiile independenței și al 
unirii naționale, menite 
contribuie la dezvoltarea 
cietății progresului, n-au 
putut fi anulate prin forța 
ionetelor. Unirea Principatelor 
și înfăptuirea României la 
1859—1862, cucerirea indepen
denței naționale prin războiul 
din 1877 și desăvîrșirea unită
ții naționale In 1918, n-au mai 
putut fi împiedicate de nici o 
forță, deoarece corespundeau 
unor necesități legice obiecti
ve.

Să
so

mai 
ba-

Ion FRĂȚILĂ 
Nicolae WARDEGGER 

Arhivele statului Deva

Scrisoarea - manifest a lui Avram lancu 
adresată poporului maghiar

„Fraților ! Spiritul de care e pătrunsă și însuflețită Eu
ropa cu un impuls mai elastic străbate în sufletul nostru, 
decît la al orcărei națiuni, care a mai văzut pînă acum raza 
libertății. Libertatea, egalitatea, frățietatea, aceste principii 
sînt deviza noastră, acestea tezaurul și cel mai sfînt obiect, 
pentru care și cu care trăind sîntem gata a da mina cu cei 
mai nedumeriți vrăjmași, și a le promite cel mai sincer aju
tor, ce se poate aștepta de la vreun popor european, iară 
de aceste principii lipsiți, cu cea mai bărbătească seriozitate 
suntem hotărîți din început, a ne băltui sîngele pînă la cel 
din urmă român. Insă aceste principii le pretindem de Ia 
oricine, garantate pe temeiul existenței națiunilor, și nu 
sînteni îndestulați, văzînd însemnate numele lor pe scri
sori private, nici auzindu-Ie numai sunetul cel dulce, pe la 
urechile noastre, ca un ecou fără de simțire".

15 IULIE 1849, CÎMPENI.
I. LUPAȘ, AVRAM IANCU, CLUJ, 1924, p. 52—55

Continuare a luptelor de veacuri, cu formulări precise
și clare în programele revoluționare

Voim dreptul 
de a ne conserva 

și apăra 
naționalitatea"

stă in uniri"

„...Ca popor dreptul de întîi și mai 
esențial ca șl datoria ede a conserva și apăra 
naționalitatea românească. Noi nu voim 
a prejudeca naționalitățile străine, nici 
măcar dorind ca naționalitățile străine să 
se absoarbă în naționalitatea română.

Acest drept ni se cuvine ca la oameni, 
din dreptul libertății omenești. Acest 
drept il cerem pentru noi și îl concedem 
din toată inima tuturor celorlalte națio
nalități din dreptul egalității".

(TIMOTEI CIPARIU, în 
,.Organul luminărei", 1848)

„Unirea națională 
ce răsună din toate 
duhurile cu putere multă. Popoarele Euro
pei pricep și cunosc cum că tăria unui 
popor, prezentul și viitorul său zac în uni
rea națională... Unirea și uniunea naționa
lă sînt bunuri mari, care nu cer mai mult 
decît voința tare de a fi și a rămînea un 
singur popor, toți frați vorbitori ai unei 
limbi păstrate de străbuni și veacuri, toți 
fii ai unui popor înflăcărat de libertatea 
patriei iubitor al semenului său, suferitor 
al străinului pînă unde suferă indepen
dența națională".

este frumoasa deviză 
părțile și deșteaptă

(GEORGE BARIȚIU în 
„Foaie pentru minte, inimă 
și literatură", 1844).

Aspirația spre dreptate și 
libertate, spiritul revoluțio
nar au» caracterizat poporul 
român din cele mai vechi 
timpuri. Masele populare, în
frățite, s-au ridicat de fiecare 
dată la luptă cînd silnicia și 
nedreptarea și-au făcut Ioc.

Anul revoluționar 1848 a 
fost un nou prilej de luptă 
pentru poporul român. Așa 
cum arată Bălcescu „Revolu
ția generală fu ocazia, iar nu 
cauza revoluției române. U- 
neltitorii ei sînt optsprezece 
veacuri de trude, suferințe și 
lucrarea poporului român a- 
supra lui însuși". Obiectivele 
răscoalelor anterioare, dolean
țele maselor populare, capătă 
în programele revoluționare 
de la 1848 formulări precise 
și cîștiga în claritate. Dacă 
răsculații lui Horia, apoi Tu
dor, cereau desființarea pri
vilegiilor sau lovirea averilor 
„rău agonisite", în programele 
revoluționare de la 1848 în 
toate cele trei țări românești 
problema desființării iobăgiei 
și a împroprietăririi țărani
lor devine obiectiv principal 
al luptei. Că revoluția de la 
1848 era o continuare a luptelor 
anterioare o spune însuși Băl
cescu : „Revoluția de la 1848

cuprinde de-a-ntregul în 
(n.n.

se 
acest articol al 13-lea;
este vorba de articolul 13 din 
Proclamația de la Islaz) cele
lalte puncte, doar mai dezvol
tate, sînt reproducerea pro
gramului de la 1821". E drept 
că în modul cum se vedea 
rezolvarea problemei împro
prietăririi țăranilor au exis
tat deosebiri între conducă
torii revoluției din cele trei 
țări românești, dictate de ni
velul de dezvoltare al fie
cărei țări, de apartenența Ia 
o clasă socială sau alta a re
voluționarilor. Evenimentele 
din 1848 au dovedit însă că 
masele populare au ajuns la 
un asemenea grad de comba
tivitate, încît rezolvarea pro
blemei agrare se impunea. 
In anii 1848—1854, și apoi în 
1864, după multe lupte și cu 
foarte serioase limitări, țăra
nii au primit pămînt..

Conștiința unității și a 
ginii comune a românilor 
cele trei țări românești a 
permanentă în sînul poporu
lui. Treptat, acest'e idei își 
găsesc expresia în operele di- 
feriților cărturari. Mihai Vi- 
teazu reușește pentru prima 
dată să unească cele trei 
țări sub un singur sceptru. 
Răsculații lui Țloria așteptau 
ajutor de Ia frații lor de pes
te munți. Transilvănenii ur-

ori- 
din 
fost '

măreau atenți mersul mișcă
rii lui Țudor și sperau să vi- 
mi în Transilvania. Revolu
ția de la 1848 a ridicat' și mai 
sus steagul luptei pentru afir
marea naționalităților în via
ța politică, pentru unirea prin
cipatelor româfte. Mersul îna
inte al societății impunea re
voluției și rezolvarea proble
mei unității naționale, pe lîn- 
gă problema agrară. înfăptu
irea unirii și a independen
tei naționale a devenit una 
din preocupările de căpete
nie ale revoluționarilor de la 
1848. Condițiile interne, dar 
mai ales cele externe, impu
neau însă multe precauții. De 
aceea ideea unui stat națio
nal și independent în progra
mele revoluționare îmbracă 
cele mai variate forme. Da
că în Proclamația de la Is
laz se vorbește de indepen
dență administrativă și le
gislativă, Kogălniceanu în 
„Dorințele partidei naționale 
în Moldova" arată clar că 
unirea principatelor române 
este „cheia bolții, fără care 
s-ar prăbuși tot' edificiul na
țional". Ideea unirii 
vei 
fost 
rior 
veni

tat la Brașov. In ce-i priveș
te pe transilvăneni, masele 
populare adunate la Blaj, tre- 
cînd peste capul conducăto
rilor -lor, au cerut u.nirea 
Transilvaniei eu Țara Româ
nească.

Pentru revoluționarii ro
mâni necesitatea unirii și a 
independenței era limpede. 
Bălcescu vedea însă realiza
rea acestora ca o continuare 
a revoluției, ca o dezvoltare 
a ei fiindcă „deosebitele frîn- 
geri ale nației au nevoie de o 
lucrare asupră-le, spre a-și 
curăți mizeriile și spinii din 
casă, pînă a nu se uni și topi 
într-un singur trup". Barițiu 
vedea clar încă înziunie 1848 
că ; „Soarta națiunii române 
se va hotărî Ia București și 
Iași, iar nu la Cluj, nici în 
Buda“.

Datorită înfrângerii revolu 
ției de către reacțiunea inter 
nă și datorită intervenției 
periilor vecine unirea nu 
realizat în acei ani Dar 
deea unirii a rămas vie.
voluționarii au continuat lup
ta și atunci cînd momentele 
au fost prielnice au impus u- 
nirea Moldovei cu Țara Ro
mânească împotriva uneltiri
lor reacțiunii interne și îm- 
notriva marilor puteri inte-

im 
s-a

i-
Re-

Moldo- 
eu Țara Românească a 
formulată clar și ante- 
de revoluționarii moldo- 
în programul lor redac-

resat'e în menținerea scindării 
poporului român.

Cu toate că revoluția a fost 
înfrîntă, lupta maselor popu
lare nu a încetat. Aceasta și 
datorită faptului că sarcini
le principale nu au fost rea
lizate. Loviturile date siste
mului feudal au fost însă atît 
de puternice încît burghezia 
în alianță cu moșierimea se 
văd nevoite să pornească pe 
drumul unor reforme menite 
să rezolve măcar în parte as
pirațiile maselor populare. 
Spiritul revoluționar, expe
riența luptelor acumulate de 
masele», populare au impus a- 
ceste reforme. Dar făcute sub 
auspiciile claselor 
toare, reformele au avut 
caracter ciuntit, 
semnat un pas înainte. Cla
sei muncitoare, ' ’ __
în cursul revoluției, i-â reve
nit sarcina rezolvării depli
ne, revoluționare a tuturor 
sarcinilor care s-au pus în fa
ța revoluției de la 1848. Cla
sei muncitoare din România, 
avînd în frunte Partidul Co
munist 
sarcina 
român 
socială

exploata
ți n 

dar au în-

în formare

Român i-a 
de a ridica 

la adevărata 
și națională.

revenit 
poporul 

libertate

Prof. Mihai CERGHEDEAW
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Au contribuit 
activ Ia înfru

musețarea 
comunei

Elevii Școlii generale din 
Aninoasa au luat parte in 
ultimele săptămîni la mai 
multe acțiuni de muncă pa
triotică în parc, în curtea școlii, 
la terenul de handbal. Au fost 
alcătuite 4 grupuri de lucru. 
In , curtea școlii, elevii au 
lucrat la aranjarea lemnelor, 
au îngrijit florile, au mă
turat ourtea.

Putem afirma că atît a- 
cum, cît și la începutul pri
măverii, elevii au lucrat cu 
multă tragere de inimă, a- 
ducînd o contribuție prețioa
să Ia înfrumusețarea comu
nei.

In ziua de 5 iunie, un nu
meros grup de elevi a îm
prăștiat zgură și a amenajat 
terenul de sport. La aceste 
acțiuni de muncă patriotică 
au participat peste 100 de 
elevi. Dintre aceștia s-au re

marcat Ștefan Huruer, Gheor- 
ghe Iordăchescu, Teodor 
Berian, luliu Bud, Francisc 
Foghel. Stelian Tătaru, Vic
tor Ceapă. sNicolae Knebel, 
Iosif Cibu, Gheorghe Șerban, 
Otto Markus, Victor Sirsion- 
C3, Ioan Prodan, DoTel Tătar. 
Iosif Moldovan și mulți al
ții.

Iosif SIMO, 
Aninoasa

Propuneri 
pentru o solu

ționare mai*

acceptabilă
Pînă de curînd în cartierul 

Aeroport din Petroșani a 
funcționat un sector al E.G.L. 
unde pensionarii și alți ne- 
salariați, locuitori ai cartie
rului își plăteau chiria, căl
dura, apa caldă și alte taxe 
le plăteau la asociația de lo
catari. Sectorul amintit a fost 
desființat în luna trecută, iar 
pensionarii din Aeroport sînt

din nou obligați să se depla. 
seze tocmai în extremitatea 
cealaltă a Petroșaniului, In 
spatele gării, unde se află 
sectorul E.G.L. pentru a-și 
plăti chiria.

Oare o altă soluție nu e- 
xistă ? In numele celor în 
cauză, vin cu două propu
neri și anume : întrucît banii 
pentru apa caldă și rece, 
qunoi și celelalte taxe sînt 
încasate la asociația de lo
catari, oare chiria n-ar pu
tea fi plătită tot aici ? Sau 
o altă variantă. După păre
rea mea, se poate fixa o zi 
sau două pe săptămînă cu 
program precis cînd chiriile 
să fie încasate de către o 
persoană venită în acest 
scop la fața locului, în se
diul asociației de locatari, 
scutind astfel pensionarii de 
a face drumuri fără rost.

Conducerea E.G.L. Petro
șani poate are în vedere o 
soluționare și mai bună, dar 
s-o aplice cît mai repede. 
Este o dorință pe deplin jus
tificată a locatarilor, purtați 
în prezent pe drumuri.

Emerik LANYI, 
Petroșani

I

ii 

r 
i 
i

(Urmare din pag. 1)

Vulpea cu...
două picioare

Vasile Ionescu, recidivist 
din Petroșani nu se mai 
putea hrăni cu altce.va de
cît cu carne de pasăre. 
Cum cotețele vecinilor e- 
rau la doi pași, le-a „vizi
tat"... în chip de vulpe, a- 
sigurîndu-și friptura pen- 
trut un timp cu cele patru 
găini ale lui S. T. Peste trei 
săptămîni și-a mai făcut o 
provizie de la vecinul C. V. 
De data/aceasta a fost prins 
de 
fel
mai fost condamnat de trei 
ori) i s-a pus... „pofta-n cui". 
Pentru un an de zile.

organele de miliție. Ast- 
lui V. Ionescu (care a

Numai
Cîțiva dintre cei care vor să ia cît mai mult 

de la societate și să dea cît mai puțin
o căsuță

!I
I

șervețele și scobitori, după ce 
ți s-au tocat nervii, e rîndul 
să fi și ..ciupit" la nota de 
plată. Alăturăm în fotocopie 
o mostră semnată fără rușine 
de către Mariana (Pană) după 
care două beri' costă 16 lei, 

. plus remiza, plus... în total un 
plus pentru Mariana de a- 
proape 30 de lei din 68 de lei 
încasați. Și asemenea exemple 
s-ar mai putea cita.

Nu este însă mai puțin ade
vărat că dacă de toate aces
tea este direct răspunzător 
șeful de unitate care ia sala
riu pentru ca să conducă bine 
și care a doua- oară „în local 
n-ar mai intra", pentru slaba 
aprovizionare, (s-au trimis și 
3 pachete cu șervețele pentru 
restaurant) lipsă de îndrumare 
și control eficient vina o poar
tă și conducerea filialei Pe
troșani, al cărui șef este Petru

gata. Face comenzi tot pentru 
băuturi pe care știe că nu i le 
putem da. Ca să se scuze că 
n-a primit marfă. E o prac
tică veche...

Intrutotul de acord, numai 
că tovarășul Breben, printre 
altele, are în atribuțiile sale 
de serviciu sarcina îndrumării, 
controlului și luării unor mă
suri ferme pentru ca restau
rantul să nu-1 „nemulțumeas
că", ca șeful unității să nu fie 
„slab gospodar" pentru ca... „în 
trei ani să nu-1 demoleze". Și 
enumerarea ar putea continua. 
Ca să nu mai vorbim de atri
buțiile ce revin filialei și șe
fului de unitate pe linia edu
cării personalului din subordi
ne.

Dacă așa stau lucrurile în 
local, hotelul propriu-zis oferă 
alte modele de neglijență, de 
lipsă de grijă față de avutul 
obștesc, față de oamenii care 
vin să doarmă aici o noap
te sau

flWCIIW. MimTKAN »» 
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Ița asociația de locatari nr. 1 Petrila, 
activitatea a început să meargă tot mai 
bine. Calculatoarele Emilia Oprea, Rozalia 
Dobre, Maria Bîrlea și Doina Filip dove
desc preocupare pentru rezolvarea pro
blemelor ridicate de locatari. In perioada 
cînd se face plata salariilor la unitățile 
din raza orașului Petrila, întreg colectivul 
asociației este mobilizat la încasarea taxe
lor datorate de cetățeni, astfel ca aceștia 
să nu piardă mult timp stînd la rînd la 
asociație. Sarcina principală a salariaților 
asociației este ca fiecare locatar să-și aibe 
achitate la zi încălzirea și celelalte obliga
ții. In această privință putem arăta că 
marea majoritate a cetățenilor își onorea
ză lună de lună taxele datorate. Insă mai 
sînt și locatari certați cu disciplina, care 
așteaptă să fie chemați, invitați pentru 
a-și onora taxele. Din păcate, nici aceștia 
nu sînt puțini. Unii nu trec pe la asociație 
cu anii, iar ^lții cu lunile. Cine sînt aceș
tia ? Spațiul nu ne permite să-i enumerăm 
pe toți. Vom menționa doar pe cîțiva : loan 
Moldovan, din blocul 9/26, salariat la mina 
Lonea, de exemplu, are o datorie față de 
asociație de 6 950 de lei ; Alexandru Boca, 
blocul 29/31, tot de la mina Lonea, are de 
achitat 4 000 de lei ; Iosif Gaidos, Dumitru 
Ștefan, Vasile Feier, Alexandru Miron, toți

salariați la minele Petrila, Lonea, Dîlja, 
ori la preparație, datorează asociației sume 
de peste 3 000 lei; Gheorghe Suciu, Sanu 
Dinescu, Constantin Caragea, Mihai Savin, 
Gheorghe Sprîncenatu, Mihai Costache, 
Ioan Roșea, Gică Smărăndoiu, Aurel Bla- 
ga, de asemenea, salariați la diverse uni
tăți, au peste 1 000 de lei de onorat.

Am stat de vorbă cu Sanu Dinescu, ges
tionar al unității C.L.F. din cartierul „8 
Martie", întreblndu-l ce ar zice și cum ar 
acționa dacă cineva ar lua marfă din ma
gazinul lui și nu ar plăti. A căutat să 
se disculpe cu „argumente" ca : este vorba 
de o neglijență, că mai are niște chitanțe 
dar că cei de la asociație nu i-au făcut 
scăzămîntul, însă cînd a fost invitat să i 
se demonstreze adevărul, a amînat depla
sarea la asociație pentru altă dată.

Acești răi platnici lucrează, după cum 
spuneam, în diferite întreprinderi și insti
tuții, iau salarii bune, dar uită de obli
gații. De aceea aș dori ca prin ziar să-i 
facem cunoscuți opiniei publice, să-i cu
noască toți cititorii că fac parte din rîndul 
acelora .care vor să ia cît mai mult de la 
societate dar să dea cît mai puțin.

I. CARPEN, 
Petrila

Muncitor la I.C.M., loan 
Solari, din Livezeni a dorit 
să-și facă și el numai o că
suță. Bună intenție. Dar 
cum nu era dispus să chel
tuiască prea mult, a furat 
din depozitul, U.E.L. Petro
șani (actualul U.F.E.T.), 400 
bucăți de cărămidă. Așa a 
ajuns pentru șapte luni 
o altă... „căsuță". Cum 
anul 1970 a mai „locuit" 
colo, nu se poate spune 
nu-i este... familiară.

Tinerețe»
[„zbuciumată"

Lemnul tăiat așteaptă I
(Urmare din pag. 1) 

înregistrate în cursul lunii 
mai se găsesc atît în existenta 
unor plusuri la sortimentele 
respective, acumulate în pri
mele patru luni ale anului, 
cît și orientării cu precădere 
a producției spre sortimente
le valoroase (cherestea de 
exemplu), la care s-au înregis
trat depășiri mai mari.

Productivitatea muncii la 
nivelul lunii mai și a prime
lor cinci luni a fost realiza
tă doar în proporție de 81 la 
sută și, respectiv, 86 Ia su
tă. Desigur, în luna mai au 
existat ploi abundente care 
au cauzat întreruperea circu
lației pe unele drumuri, însă, 
existența unui nivel scăzut 
de realizare a productivității 
muncii de la începutul anului 
indică o activitate necores
punzătoare în acest domeniu 
și întregul colectiv de mun
citori, ingineri și tehnicieni 
din cadrul unității va t'rebui 
să analizeze cu simț de răs
pundere căile care pot duce 
la îmbunătățirea acestui in
dicator sintetic al activității 
economice. Efective există, 
realizîndu-se 95 la sută din 
efectivul mediu scriptic pla
nificat în primele cinci luni; 
fluctuația este însă foarte 
mare, efectul ei resimțindu-se 
în special la exploatarea și 
întreținerea necorespunzătoa

re a utilajelor. Adăugind u- 
nele deficiențe care persistă 
pe linie de aprovizionare 
(cauciucurile pentru tractoa
re se uzează rapid pentru că 
în loc de 10 rîndurj de in
serții, cît se recomandă în 
terenuri stîncoase, au doar 6, 
pentru a nu cita decît un e- 
xemplu) rezultă . că îmbună
tățirea folosirii utilajelor și 
mașinilor existente în dotare 
trebuie sa constituie una din 
modalitățile de sporire a pro
ductivității muncii.

După cum ne-a confirmat 
și tov. Gheorghe Ienciu, se
cretarul comitetului de partid 
din cadrul unității, există po
sibilități de realizare a pla
nului de producție, atît sub 
aspect valoric, cît și Ia toa
te cele 27 de sortimente pre
văzute :

— Colectivul nostru va de
pune toate eforturile pentru

a îmbunătăți productivitatea 
muncii, factor deosebit de 
important în asigurarea pro
ducției în condițiile efecti
velor mai reduse din lunile 
de vară. Solicităm însă un 
sprijin mai mare din partea 
U.M.T.F.-ului și I.T.A. în asi
gurarea cu mijloace de trans
port necesare, asigurare ca
re va trebui să se realizeze 
în mod ritmic./

Colectivul de muncitori, in
gineri și tehnicieni din ca
drul unității forestiere de 
exploatare și transport va 
trebui să-și orienteze întrea
ga activitate ce o va desfă
șura în ultima lună a semes
trului I înspre obținerea unor 
indicatori tehnico-economici 
superiori, de natură să con
ducă la generalizarea rezul
tatelor bune obținute în u- 
nele domenii în cursul prime
lor cinci luni ale anului.

I

La numai 21 de ani, 
Gheorghiță Greif, fost an
gajat la E.M. Aninoasa, a 
fost condamnat pentru furt 
de două ori. Prima dată un 
an și două luni, a doua oa
ră la fel (aceasta din urmă 
fiind grațiată). Și după cele 
două „experiențe" a furait 
ceasul de mînă „Atlantic" al 
prietenuluisău... Condamnat 
la un an de închisoare, va 
efectua și restanța grațiată. 
In total, un an și două Iuni.#

Mica publicitate
SCHIMB apartament colo nie str. Gheorghe Doja 18 cu 

bloc cartierele Carpați sau V asile Roaltă.
PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Petru 

Blejan. eliberată de E. M. Aninoasa. O declar nulă.
PIERDUT legitimație de student pe numele Mihăilă 

Măricel, eliberată de I.M. Pe troșani. O declar nulă.

DUMINICA, 10 IUNIE

8,00 Bună dimineața ;
8,30 Cravatele roșii;
9,25 Film serial pentru co

pii. Daktari;
9,50 Viața satului;

11,00 Emisiune în limba ma
ghiară ;

12.30 De strajă patriei ; 
13,00 Album duminical ;
16.10 Film serial pentru ti

neret Tunelul tim
pului — Episodul X — 
„Ultima, patrulă" ;

17,00 Fotbal : Petrolul Plo
iești — Universitatea 
Craiova (divizia A). 
Repriza a Il-a ;

17,45 Desene animate ;
18,00 Cîntare patriei — Par

ticipă Corul bărbătesc 
al Uzinei de vagoane 
din Arad : Corul Că
minului cultural din 
Chizătău, (județul Ti
miș, Corul Căminului 
cultural din Bălcești, 
județul Vîlcea. Corul 
infanteriștilor „Dîm
bovița" ;

19,20 1001 de seri ;.
19.30 Telejurnal. — Săptă- 

mîna politică internă 
și internațională în i- 
magini:

20.10 Unire, muncitori, u- 
nire I Film realizat de 
Eugen Mândrie con
sacrat aniversării u- 
nui sfert de veac de 
la actul revoluționar 
al naționalizării ;

20,40 Ion Finteșteanu și 
Marcel Anghelescu în 
dialog pe melodiile lui 
Ionel Fernic ;

20,55 Film muzical. Orches
tra de cinci parale :

22.45 Telejurnal ;
Sport ;

LUNI, 11 IUNIE

17.30 Curs de limba france
ză — Lecția a 58-a (re
luare) ;

18,00 Telex : 
18,05 La ordinea zilei. Azi 

județul Buzău ;
18.20 Căminul ;
19,00 Ecranul — Emisiune 

de actualitate și criti
că cinematografică ;

19.20 1001 de seri ;
19.30 Telejurnal. Cincinalul 

înainte de termen — 
1973 — an hotărîtor ;

20,00 Mai aveți o întrebare?
Un complex economi- 
co-geografic unic în E- 
uropa : Delta Dunării; 

20,40 Luminile rampei. Pe 
scena operei din 
Iași ;

21.45 Roman foileton : Noile
Aventuri ale mușche
tarilor ecranizare
a romanului „După 

douăzeci de ani" de A- 
lexandru Dumas ;

22,35 24 de ore ;

MARȚI, 12 IUNIE

9,00 Teleșcoală :
10,00 Telex ;
10,05 Avanpremieră ;
10.20 Tele-enciclopedia (re

luare) ;

11,00 Desene animate ;
11,15 Telecinemateca pen

tru tineret. „Să aprinzi 
un foc" Adaptare du
pă Jack London (re
luare) ;

12.10 Formații românești de 
muzică ușoară (relua
re) ;

12.30 „Primul tur de mani
velă" ;

12,45 52 de inițiative în 52 
de săptămîni (relua
re) ;

13,00 Telejurnal ;
17.30 Curs de limba rusă — 

Lecția a 57-a (reluare);
18,00 Telex ;
18,05 Publicitate ;
18.10 Steaua polară ;
18,40 Pe-un picior de plai ;
19,00 Timp și anotimp în a- 

gricultură ;
19.20 1001 de seri ;
19.30 Telejurnal. Cincinalul 

înainte de termen — 
1973 — an hotărîtor ;

20,00 Cîntecul săptămînii. In 
tara din Carpați de 
Ștefan Kardoș. Text 
de Constantin Cîrjan. 
Interpretează Gabrie
la Teodorescu ;

20,05 Reflector :
20.20 Universitatea Tv. ;
21,00 Telerecital Alexandru 

Giugaru. Emisiune de 
Sică Alexandrescu ;

22.30 24 de ore— Contraste 
în lumea capitalului :

MIERCURI, 13 IUNIE

9,00 Curs de limbă engleză 
Lecția a 57-a :

9,30 Micii meșteri mari... ;
10,00 Telex ;

mai rrtult. Subliniam 
„să doarmă" pen
tru că motelul es
te uneori locul u- 
nor chefuri 
camere), a 
scandaluri 
au lăsat 
chiar în unele ca
mere. De la lipsa 
clanțelor Ia uși, 
la lenjeria nespă
lată sau spălată 
și necălcată, încă 
umedă, la prosoa
pe de baie ne
schimbate, la lip
sa totală a lumi
nii pe coridoare
le hotelului, la pe
reți murdari, in
stalații sanitare 
neîngrijite ori la 
întrerupătoare lip
să și capete de sîr- 
mă scoase din lă
caș, toate vorbesc 
de la sine despre 
modul cum este 
gospodărit hotelul. 
Exemplele 
dențiate pe 
re n.n.) au 
scoase la
n cadrul 
vizite" 

întreprinsă de re
dacția ziarului îm
preună cu organe 
de miliție ale 

municipiului și județului, 
cu inspectori de specialitate. 
A fost literalmente jenantă 
postura recepționerului Eugen 
Popa, nevoit să facă apel la 
chibriturile organelor de con
trol pentru a citi numerele ca- 
merelpr, pentru a urca scări
le ..fără probleme". Așa se 
primesc oare turiștii ? —
ne-am întrebat.

După control ne-am aștep
tat la niște măsuri și în după-

«rum»

la 
în
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care 
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Breben. Dar, să-i dăm și șefu
lui filialei cuvîntul, pentru că 
și dînsul își are argumentele 
proprii în baza cărora afirmă :

— Restaurantul e într-o 
stare care ne nemulțumește. 
Șeful unității a slab gospodar 
și ngț prea face treabă. Dacă 
va rămîne tot el, în trei ani 
demolează motelul... In ulti
mele trei luni a înregistrat 
pierderi de 130 000 Iei. Așteap
tă să i se aducă totul de-a

10,05 Cînd una spui și al
ta faci. Emisiune de 
Carmen Dumitrescu 
(reluare) ;

10,45țFilm serial. Orașul 
Negru — Episodul II 
— „Răsplata" ;

11,50 La ordinea zilei. Azi, 
județul Buzău ;

12,20 Revista literar-artisti- 
că Tv. (reluare);

13,00 Telejurnal;

rite" Gustul mierii;
22,10 24 de ore — România 

în lume ;
22,40 Gala maeștrilor. Un 

virtuoz al cornului: 
Ion Bădănoiu ;

JOI, 14 IUNIE

9,00 Curs de limbă france
ză — Lecția a 59-a ;

9,30 Prietenii lui Așchiuță;

PROGRAMUL

TV pentru 
săptâmîna 

viitoare

17.30 Fotbal: Universitatea 
Cluj — Dinamo Bu
curești (divizia A);

19,15 Publicitate ;
19,20 1001 de seri ;
19.30 Telejurnal. Cincinalul 

înainte de termen — 
1973 — an hotărîtor ;

20,00 Cîntecul săptămînii; 
20,05 Teleobiectiv ;
20,25 Telecinemateca : „Fil

me mari, genuri ci
nematografice dife-

10,00 Telex ;
10,05 Publicitate ;
10.15 Avanpremieră ;
10,20 Steaua polară ;
10,50 Romanțe, canțonete și 

melodii distractive (re
luare) ;

11,05 In cronica ta țară ; 
Emisiune de versuri 
revoluționare și patri
otice ;

11.15 Telecinemateca (relua
re). Ciclul „Filme mari

— genuri cinematogra
fice diferite". „Gustul 
mierii" ;

13,00 Telejurnal;
16,00-17,00 Teleșcoală :
17.30 Emisiune în limba ma

ghiară ;
18.30 Telex ;
18,35 Publicitate ;
18.40 Univers bethovenian ; 
19,05 Arta plastică ;
19,20 1001 de seri ;
19.30 Telejurnal. Cincinalul 

înainte de termen — 
1973 — an hotărîtor ;

20,00 Cîntecul săptămînii;
20,05 Seară pentru tineret ;
22,00 24 de ore — Din țările 

socialiste ;
22.40 Lumea de inline. Revo

luția în biologie ;

VINERI, 15 IUNIE

9,00 Curs de limbă rusă — 
Lecția a 58-a ; '

9,30 O viață pentru o idee 
(reluare) ;
Ștefan S. Nicolau ;

10,00 Telex ;
10,05 Publicitate ;
10.10 Concursul „Cîntare pa

triei" (aspecte) ;
11.10 Portativ ‘73 (reluare) ;
11,50 Selecțiun.i din emisi

unea „Seară pentru ti
neret" ;

12.40 Municipalitatea răs
punde bucureșteanu- 
lui;

13,00 Telejurnal;
16,00-17,00 Teleșcoală ;

amiaza zilei de 4 iunie am re
venit cu eîteva minute înainte 
de încheierea programului șe
fului de unitate (oine i l-a sta
bilit oare de la 10 la 18,30 ?). 
„A plecat acum o oră și ceva" 
ne-a informat recepționera 
Doina Medruțiu. (Curios că în 
aurul orei 19 tov. Enacbe a 
reapărut „cu totul întîmplă- 
tor"). însoțiți de recepționeră 
vizităm din nou camerele (le 
avem notate numerele), cori
doarele și... descoperim un bec 
în' dreptul camerei 301.

căutați că nu 
ni se spune.
am fi 

ne-ați fi
sosit 
con-

Știți,
„fa-

— Degeaba 
sînt becuri —

— Dar dacă 
noaptea, cum 
dus ?

— Nu v-aș fi condus, 
mi-e frică... V-aș fi spus 
ceți ce știți" !

Nu avem capacitatea de a 
califica asemenea ospitalitate. 
Cu prilejul acestei „vizite" 
n-am făcut altceva decît să 
revedem „pe ziuă" ce-am cons
tatat noaptea plus niște între
rupătoare defecte („Descurca- 
ți-vă“ ne-a spus domnul șef 
— relatează i-ecepționera), cî- 
teva cearșafuri și prosoape pu
se la uscat pe coridoare în 
ușile camerelor și... multe hîr- 
tii, sticle, cutii de conserve 
pe zona din apropierea hotelu
lui. Am mai descoperit jghea
buri din beton (goale) pentru 
flori, peluze fără fir de iar
bă (pe una se adusese pietriș, 
cu care șeful unității se lău
da că e pămîntul vegetal), 
drum surpat, denivelat, bolo
vani de parcă cineva ar fi dis
trus în mod deliberat vegeta- 
■ția. Totul e hîd, urît în incin
tă și în jur — bolovani, pie-, 
triș, șisturi —- în locul zonei 
verzi, al locului plăcut, odih
nitor pe care trebuie să ți-1 o- 
fere un complex turistic.

„Așteaptă să vină alții să-i 
amenajeze zonele verzi — ne 
spune supărat tovarășul Bre
ben aruneînd toată vina în 
răspunderea șefului de unita-

te. I-am trimis pămînt vegetal 
(să fim serioși !), am cumpărat 
sămînță de iarbă pe care am 
dat 1 000 de lei. Dar nu face 
nimic. Personalul nu pune 
mîna pe nimic..."

De acord, tovarășe Breben, 
dar șeful șefului de unitate 
ce face ? Ce fac merceologii și 
toți ceilalți funcționari de la 
filiala de turism ? Această 
construcție a costat bani și 
n-are nimeni dreptul să-i a- 
runce pe apa sîmbetei. De ce 
n-au fost aplicate legile țării ? 
De ce pentru neglijență (șeful 
unității ne-a recunoscut că era 
a doua zi de cînd n-a vizitat 
hotelul din cauza „bătăilor de 
cap din restaurant") nu s-au 
luat măsuri pentru ca motelul 
să nu ajungă în această Situ
ație care .nemulțumește con
ducerea filialei și — de ce să 
n-o spunem ? — a conducerii 
O.J.T. și pe noi toți. Se pare 
că „duhul blîndeții" și-a cam 
spus cuvîntul și că acum la 
spartul tîrgului toată vina e 
aruncată în spatele Șefului de 
unitate, vinovat de toate J,ne
mulțumirile", la toate nivelu
rile ierarhice care i-au „atras 
atenția" dar n-au pus piciorul 
în prag atît în ceea ce privește 
păstrarea și gospodărirea avu
tului obștesc, cît și aprovizio
narea corespunzătoare și asigu
rarea condițiiloY necesare des
fășurării normale a activității.

întrebarea este însă alta î 

cu ce sîntem noi, cetățenii, 
vinovați că șeful de unitate 
nu-și face datoria, că șefii șe
fului de unitate l-au tolerat ? 
Noi ne-am făcut și ne facem 
datoria plătind pînă lă ulti
mul leu (cîteodată — am vă
zut — cu vîrf și îndesat) fie
care serviciu. De ce nu-și fac 
datoria și cei ce ne invită la 
motel ?

Pentru ca lucrurile să se 
schimbe în bine ceva trebuie 
schimbat la „Gambrinus". In 
nici un caz firma luminoasă. 
E frumoasă și atrage turiștii.

Proiecte pionierești
(Urmare din pag. 1)

Cu instructorii voluntari 
ai cercurilor micilor milițieni 
și prietenii pompierilor, de 
asemenea vor avea loc cîte- 
va concursuri și demonstra
ții în incinta casei pionieri
lor și pe stadionul „Minerul" 
din Vulcan.

Nu va ii uitată nici activi
tatea metodică. Și în vacantă 
se vor ține în continuare zi
lele comandantului instructor 
și va avea loc o instruire a 
instructorilor ajutători ute- 
ciști.

In incinta unei noi clădiri, 
pusă de curînd la dispoziție 
de consiliul popular orășe
nesc, se va amenaja primul 
muzeu pionieresc al mineri

tului din țară, cu obiecte 
speciiice îndeletnicirii oame
nilor de pe aceste meleaguri, 
procurate de copil cu ajuto
rul părinților. *

— De altiel, părinții \>or li 
în permanență ajutorul nos
tru principal pentru îndepli
nirea acestor obiective — 
ne-a mărturisit tovarășa A- 
NA ROȘCA, directoarea Ca
sei pionierilor din Vulcan. 
Unii dintre aceștia, încă de 
acum ne-au asigurat de tot 
sprijinul în Irunte cu tovară
șa deputată Laura Jula, Ze- 
novia Huruială învățătoare, 
Maria Pardos, și Maria 
Dobrișan casnice, Ingine
ri^ Ioan Simina, Radu 
Iofan și Dumitru Albescu, O- 
haba Morariu, medic.

17.30 Curs de limbă engle
ză — Lecția a 57-a (re
luare) ;

18,00 Telex ;
18,05 Tragerea Loto ;
18,15 Cum vorbim ;
18.35 La volan — emisiune 

pentru conducătorii 
auto ;

18.50 Teleconferință de pre
să — Documentarea 
tehnică Ia nivelul ce
rut de dezvoltarea e- 
conomiei. Măsuri și 
direcții de acțiune ;

19.20 1001 de seri ;
19.30 Telejurnal. Cincinalul 

înainte de termen — 
1973 — an hotărîtor ;

20,00 Cîntecul săptămînii; 
20,05 Avanpremieră ;
20.10 Studioul de poezie. La 

Steaua... — emisiune 
de versuri eminescie
ne și cîntece ;

20.35 Omul de lîngă tine ;
20.50 Mugurel de eîntec ro

mânesc ;
21.20 Comici vestiți ai ecra

nului... Harry Eaug- 
don, Neal Burns ;

22.10 24 de ore ;
22,40 Teleglob. „Noua față a 

Fluviului Galben" ;

SIMBAtA, 16 IUNIE

9,00 Curs de limba germa
nă — Lecția a 58-a ;

9,30 A fost odată ca nicio
dată... Floarea de pia
tră (partea I) ;

10,00 Telex ;
10,05 Ansambluri folclorice : 

Țarina de la Alba Iu-

lia (reluare);
10.35 De vorbă cu gospodi

nele ;
10,55 Comici vestiți ai ecra

nului (reluare);
11,45 Roman-foileton i Fe

meia în alb. Reluarea 
episodului IV ;

12.35 Cărți și idei (reluare) ; 
13,05 Telejurnal ;
16,00 Telex ;
16,05 In actualitate —școa

la ;
16.20 Barzi și rapsozi - Con

stantin Drogeanu din 
comuna Șutești, ju
dețul Brăila ;

16.30 Emisiuiîe în limba ger
mană ;

18.15 Ritm, tinerețe, dans ; 
Teletop ‘73 ;
Transmisiune directă 
de la Galați ;

19,00 Biruit-au gîndul „In 
cîntece-nalte, cîntare" 
Omul de cultură — 
Dosoftei Mitropolitul;

19.20 1001 de seri ;
19.30 Telejurnal. Cincinalul 

înainte de termen — 
1973 — an hotărîtor ;

20,00 Cîntecul săptămînii ;
20,05 52 de inițiative în 52 

de săptămîni ;
20.15 Tele-enciclopedia ;
21,00 Film serial i Mannix ;
21,50 „Autografe... autogra

fe" Cu î Angela Simi- 
lea, Ioana Iliant, Adri
an Romcescu și Radu 
Tozo ;

22.15 Telejurnal ;
22.30 Fotbal! R. F. Germa

nia — Brazilia (înre
gistrare) ;
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Adunarea omagială consacrată 
aniversării a 40 de ani de la 
constituirea Comitetului Național 

Antifascist din România

ULTIMELE ȘTIRI Ultimele știri

(Urmare din pag. 1)

sțrații în care masele popu
lare, în frunte cu comuniștii, 
au dat expresie stării de spi
rit antifasciste, precum și la 
o serie de acțiuni' la care a 
participat, atît pe plan intern, 
cit și extern, alături de alți 
antifasciști români.

La rîndul său, acad. Iorgu 
Iordan a vorb.it despre acti
vitatea antifascistă desfășura
tă rfîe cadrele universității și 
studenții din Iași, relevind o 
serie de acțiuni la care* 
au participat universitarii ie
șeni, solidaritatea lor cu acțiu
nile pe plan internațional pen
tru pace, împotriva hitleris- 
mului care amenința liberta
tea și demnitatea umană.

In uriașele eforturi de a ri
sipi negurile sumbre ale ani
lor 1932—1933, în ofensiva an
tirăzboinică și antifascistă de
clanșată atunci în țara noastră 
— a sgbliniat în cuvîntul său 
Cicerone Teodorescu —, rolul 
decisiv a aparținut ideilor 
multiplu directoare și acțiuni
lor minuțios organizate ale 
Partidului Comunist Român. 
E locul să ne amintim — și 
e în adevăr un fapt cu care 
ne putem mîndri astăzi —, a 
continuat acesta, că în însuși 
centrul activității antifasciste 
de la primele ei începuturi 
aflăm o prezență extrem de 
tînără, pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, afirmîndu-și de pe 
atunci, în numele său, al 
U.T.C.-ului și al tineretului 
democratic, viguroasa conști
ință muncitorească, elanul și 
intransigența crezului său mi
litant, fermitatea, limpezimea 
și dinamismul viziunii sale 
constant revoluționare.

Luînd cuvîntul în încheierea 
adunării, după ce a amintit 
scopurile și obiectivele Comi- 
teRilui. Ion Pon—-cu-Puturi a 
relevat faptul că, prin inter
mediul acestei organizații de 
masă legale, partidul comunist, 
a reușit să unească în jurul 
său forțele înaintate ale națiu
nii noastre în lupta împotriva 
fascismului, dușmanul cel mai 
înverșunat al umanității, al 
progresului, libertății și păcii, 
al independenței și suveranită
ții popoarelor.

Evidențiind larga adeziune 
la această organizație, el a 
subliniat faptul că formarea 
și acțiunile Comitetului Națio
nal Antifascist au prilejuit, 
totodată, evidențierea unor 
semnificative momente din 
bogata biografie revoluționară 
a tovarășului Nicolae Ceaușes
cu, care, prin energia și te- 
nacitatea-i cunoscute, prin 
clarviziunea cu care a desprins 
primejdiile’ ce le genera fas
cismul, s-a impus printr-o ac
tivitate susținută în cadrul 
acestei cuprinzătoare organiza
ții de masă create și îndruma
te de Partidul Comunist Ro
mân.

In continuare, vorbitorul s-a 
referit la rolul activ jucat de 
Comitetul Național Antifas
cist în cadrul luptei antifas
ciste din- întreaga lume, la re
zultatele fructuoase obținute 
pe plan intern, care aveau să 
stea, în anii următori, la te
melia activității P.C.R. pentru 
făurirea frontului popular 
antifascist, pentru înfăptuirea 
insurecției naționale antifas
ciste armate din august 1944, 
organizată și condusă de P.C.R.

Timpul scurs de la insurecția 
de acum aproape trei decenii 
a jalonat în istoria poporului 
nostru drumul glorios al unei 
națiuni, care, stăpînă pe desti
nele ei și avînd ca far călău
zitor Partidul Comunist Ro
mân, a obținut succese răsu
nătoare în toate domeniile de 
activitate, cu rezultanta ma
joră pe care azi o trăim cu 
toții — edificarea societății so
cialiste multilateral dezvoltate.

★

In aceeași zi. la Muzeul de 
istorie a partidului comunist, 
a mișcării revoluționare și de
mocratice din România a fost 
deschisă expoziția omagială 
..Mișcarea antifascistă din Ro
mânia".

Documentele reunite în ex
poziție evocă puternicele tra- 

. diții ale luptei antifasciste în 
țara noastră, caracterul ei de 
masă, eroismul forțelor patri
otice progresiste, în frunte cu 
partidul comunist, care s-au

ridicat împotriva fascismului, 
pentru libertate, democrație și 
independența patriei. Sint pre
zentate apoi, prin intermediul 
mărturiilor epocii, marile bă
tălii de clasă ale ceferiștilor 
și petroliștilor din ianuarie 
1933, conduse de partid, care 
s-au înscris, printre primele 
acțiuni antifasciste ale prole
tariatului internațional. In 
cadrul expoziției sînt puse în 
lumină documentele elaborate 
de partid, care cheamă masele 
largi populare să formeze un 
front unic pentru apărarea li
bertăților democratice, inde
pendenței și suveranității na
ționale, precum și apelul îm
potriva războiului, semnat de 
personalități ale vieții cultu- 
ral-științifice, prin care se 
înfierau intențiile de agresiune 
împotriva Uniunii Sovietice.

Expoziția înfățișează, în con
tinuare, constituirea, în 1933, 
la inițiativa partidului, a Co
mitetului Național Antifascist, 
care a continuat pe un plan 
mai larg activitatea Comite
tului Național Antirăzboinic 
existent.

Reflectînd atenția pe care 
partidul comunist a acordat-o 
întotdeauna tinerei generații, 
exponatele evidențiază, toto
dată, constituirea Comitetului 
Antifascist al Tineretului din 
România, în conducerea că
ruia s-au aflat Nicolae 
Ceaușescu, Grigore Preoteasa, 
Nicolae Pascu, Constanța Cră
ciun și alții, precum și a Co
mitetului Antifascist al Fe
meilor. Expoziția evocă, în 
continuare, activitatea desfă
șurată de Comitetul Național 
Antifascist, acțiunile sale de 
protest împotriva procesului 
intentat conducătorilor luptei 
ceferiștilor și petroliștilor și 
atragerea în sfera sa de acti
vitate a o serie de organizații 
muncitorești și democratice 
pentru constituirea unui front 
unic de luptă împotriva răz
boiului și fascismului.

Sînt expuse, de . asemenea, 
documentele elaborate de Ple
narele C.C. al P.C.R. din fe
bruarie 1935 și. august 1936, 
care au stabilit direcțiile acti
vității partidului în vederea 
realizării frontului popular 
antifascist. Este semnificativ, 
in acest sens, acordul de front 
popular încheiat la Țebea, în 
1935, între delegații partidului 
comunist, Blocului democratic, 
Partidului socialist și Frontu
lui Plugarilor. Un moment im
presionant îl reprezintă adu
nările populare de la 31 mai 
1936 care au fost transformate, 
sub influența comuniștilor, în 
mari manifestații antifasciste, 
desfășurate sub lozincile : Jos 
fascismul! Vrem pace ! Vrem 
eliberarea antifasciștilor 1 Este 
evocată,. totodată, participarea 
comuniștilor, a membrilor 
cercurilor democratice la prin
cipalele congrese internaționa
le antifasciste și antirăzboini
ce din perioada 1929—1939 — 
Berlin, Praga, Amsterdam etc. 
Alte piese documentare înfă
țișează procesele intentate de 
guvernanți membrilor partidu
lui comunist, uteciștilor, între 
aceștia aflîndu-se tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, urmărit 
pentru activitatea pe care o 
desfășura în vederea organiză
rii luptei maselor împotriva 
fascismului.

Este prezentată, apoi, agre
siunea fascistă în România, 
lupta maselor populare împo
triva Dictatului de la Viena, 
a terorii dezlănțuite de dicta
tura legionară. Demascînd cu 
consecventă dictatura mili
tară fascistă, partidul co
munist a mobilizat masele 
largi de oameni ai muncii, ro
mâni, maghiari, germani și de 
alte naționalități, la lupta 
pentru eliberarea, patriei de 
sub jugul fascist, constituirea 
frontului patriotic antihitlerist. 
Semnificative pentru lupta 
desfășurată de comuniști sînt 
actele de sabotaj și alte acți
uni patriotice care au culmi
nat cu insurecția națională an
tifascistă armată de la 23 Au
gust 1944. Datele statistice, ar
ticolele din presă exemplifică 
contribuția României Ia în- 
frtngerea Germaniei hitleriste, 
tributul de sînge pe care po
porul nostru l-a dat pentru e- 
liberarea națiunilor de sub 
dominația hifleristă.

(Agerpres)
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Sesiunea Consiliului de Administrație

nru h niniri

VINERI, 8 IUNIE

PETROȘANI — 7 Noiem 
brie : Veronica ; Republica : 
Nu te întoarce ; PETRILA : 
Cornul de capră ; LONEA — 
Minerul : A fost odată un 
polițist; ANINOASA: A- 
leargă repede, aleargă liber; 
VULCAN : Politia mulțumeș
te ; LUPENI — Cultura) : 
Drumul spre vest ; Muncito
resc : Cu toată viteza înain
te ; URICANI: Marea hoină
reală.

5,00 Buletin de știri ; 5,05 
Melodii in zori de zi ; 5,20 
Drag mi-e cîntecul și jocul; 
5,50 Muzică ușoară ; 6,00 —

Reuniunea multilaterală de la Helsinki

al Programului Națiunilor Unite 
pentru Dezvoltare

HELSINKI 7 — Trimisul spe
cial, Dumitru Ținu, transmi
te : In ședința plenară de joi 
a reuniunii multilaterale de la 
Helsinki a I*>st stabilit con
sensul preliminar cu privire la 
data Conferinței pentru secu
ritate și cooperare în Europa : 
3 iulie, ora 11,30. După cum 
s-a mai anunțat, prima fază a 
Conferinței, la n-ivelul miniștri
lor de externe, se va desfășu
ra la Helsinki.

Plenara a adoptat, de ase- 
consens marea 

majoritate a documentelor 
nale, privind : directivele 
punctul al doilea al ordinei 
zi, referitor la cooperarea 
conomică, tehnico-științifică 
în domeniul protejării și 
meliorării mediului înconjură
tor, la punctul al treilea, pri
vind schimburile în domeniul 
culturii și educației, al infor
mației, al contactelor umane 
și problemele umanitare, pre
cum și la punctul al patrulea, 
referitor la urmările Conferin
ței. A fost aprobată, cu același 
prilej, organizarea conferinței 
în trei faze, urmind ca, potri-

menea prin
fi
la 

de 
e-
Și
a-

Convorbiri
Le Duc Tho- 

Henry Kissinger
PARIS 7 (Agerpres). — In 

suburbia pariziană Saint-Nom- 
la-Breteche au fost reluate, joi 
după-amiază, convorbirile pri
vind aplicarea Acordului de 
la Paris asupra Vietnamului, 
intre reprezentantul guvernu
lui R.D. Vietnam, Le Duc Tho, 
și consilierul special al pre
ședintelui S.U.A. pentru pro
blemele securității naționale, 
Henry Kissinger.

w

pri-vit principiului rotației, 
ma să aibă loc la Helsinki, a 
doua la Geneva, a treia 
Helsinki. Participanții au 
probat definitiv și regulile de 
procedură pentru conferință, 
precum și aranjamentele fi
nanciare. La propunerea părții 
finlandeze, reuniunea și-a dat 
acordul pentru desemnarea 
ambasadorului J. Pekkuri (Fin-

Ronald Hayworld

al

la 
a-

landa), ca secretar executiv 
primei faze.

In ședința plenară prevăzu
tă pentru vineri dimineață, ur
mează să fie adoptate directi
vele la primul punct al ordi
nei de zi — probleme referi
toare la securitatea în Euro
pa și să se adopte o hotărire 
cu privire la participanți, ob
servatori și invitați.

„Dorim deplin succes 
conferinței general-europene “

LONDRA 7 (Agerpres). — 
„Dorim deplin succes confe
rinței general-europene, și cu 
cît ea va fi convocată mai re
pede cu atît va fi mai bine", 
a declarat secretarul general 
al Partidului Laburist din 
Marea Britanie, Ronald Hay
world. El s-a pronunțat împo
triva transformării Pieței co
mune într-o grupare 
al-economică închisă 
împiedice lărgirea 
general-europene.

comerci- 
care să 

relațiilor

Ronald Hayworld a condam
nat cursa înarmărilor și și-a 
exprimat speranța că succesul 
convorbirilor în problema de
zarmării, însănătoșirea gene
rală a climatului internațional 
vor crea o situație de încrede
re între popoare și vor permi
te folosirea mijloacelor risipi
te, în prezent, în scopuri mili
tare pentru ridicarea bunăstă
rii materiale a popoarelor.’

GENEVA 7 (Agerpres). — 
La Geneva s-au deschis lucră
rile celei de-a XVI-a sesiuni 
a Consiliului de administrație 
al Programului Națiunilor U- 
nite pentru Dezvoltare (PNUD), 
din care face parte și Ro
mânia.

In cuvîntul său, directorul 
general al programului, Ru
dolph Peterson, a subliniat va
loarea deosebită pe care o 
prezintă Programul Națiunilor 
Unite pentru Dezvoltare în 
cadrul acțiunilor practice ale 
organizațiilor internaționale 
pentru lichidarea decalajului 
care separă țările în curs de 
dezvoltare de cele avansate 
din punct de vedere economic. 
PNUD — a arătat el — are 
menirea să pună în mișcare,

prin activitățile sale, resur
sele umane și naturale a două 
treimi ' din suprafața planetei. 
Directorul general s-a oprit în 
mod special asupra măsurilor 
necesare pentru stimularea 
progresului economic și so
cial a 25 de țări cel mai puțin 
dezvoltate din lume, insistînd, 
în același timp, ca Programul 
să nu piardă perspectiva pe 
termen lung a activității sale, 
pentru sprijinirea cooperării 
internaționale.

Reprezentantul țării noastre 
în Consiliul de administrație, 
ambasadorul Constantin Ene, 
— reprezentantul permanent 
al României pe lîngă Oficiul 
O.N.U. și instituțiile speciali
zate ale Națiunilor Unite la 
Geneva — a fost ales vicepre
ședinte al Consiliului.

Prezențe 
românești 
BONN 7 — Coresponden

tul Agerpres, N. S. Stănes- 
cu, transmite: La 7 iunie, 
s-a dat în folosință, în Re
publica Federală Germania, 
Complexul balnear de la 
Weissenhauser — Strand 
(„Plaja Caselor Albe"), de 
Ia Marea Baltică, executat 
în întregime de întreprinde
rea românească „Arocon- 
struct"’.

Capacitatea localității vor
bește de la sine despre am
ploarea activității desfășu
rate aici de întreprinderea 
românească : 4 mii de per
soane pot fi găzduite in 57 
de vile. în 26 blocuri și 5 
hoteluri.

La festivitatea oficială a 
inaugurării complexului a 
vorbit ministrul construcți
ilor industriale din România. 
Matei Ghigiu.

Dezbaterile din Consiliul de Securitate 
asupra situației din Orientul Apropiat

Au luat sfîrșit lucrările
Conferinței internaționale pentru 

protejarea Mării Mediterane
BEIRUT 7 (Agerpres), - 

După trei zile de dezbateri, la 
Beirut au luat sfîrșit lucrările 
Conferinței internaționale pen
tru protejarea Mării Medite- 
rane, organizată sub auspiciile 
O.N.U. Au participat aproape 
250 de delegați reprezentînd 
100 de orașe din regiune, ob-

Expoziția
Vietnamul de sud învingător"

VIETNAMUL DE SUD 7 (Agerpres). — Cu prilejul ce
lei de-a patra aniversări a creării Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, într-o locali
tate administrată de G.R.P. al R.V.S. din provincia Quang 
Tri a fost deschisă expoziția „Vietnamul de sud învingă
tor". Exponatele prezentate aici reflectă lupta eroică a pa
trioților sud-vietnamezi, un loc central ocupînd obiectele, 
documentele și fotografiile legate de asemenea momente 
de o deosebită importanță, cum ar fi crearea Frontului Na
țional de Eliberare din Vietnamul de Sud, Congresul popu
lației sud-vietnameze care a hotărit crearea Guvernului 
Revoluționar Provizoriu, semnarea Acordului de la Paris a- 
supra Vietnamului.

servatori ai unor organizații 
internaționale.

Conferința a adoptat „Carta 
de la Beirut", care conține un 
ansamblu de măsuri pentru 
protejarea mediului meditera
nean și combaterea poluării 
crescînde din această zonă. 
Documentul" prevede înființa
rea a trei organisme : un co
mitet de coordonare menit să 
asigure o. reglementare comu
nă, sub aspect juridic și admi
nistrativ, pentru toate țările 
din bazinul mediteranean, în 
vederea protejării mediului 
ambiant și care să asigure, 
totodată, legătura între1 orașe

le de coastă, facilitîndu-le 
schimbul de informații științi
fice nentru combaterea polu
ării ; Crearea fondului comun 
al orașelor din regiunea Medi- 
teranei, destinat să contribuie 
la lupta împotriva poluării în 
țările în curs de 
din regiune, și 
arbitraj care să 
flictele ce s-ar 
ma poluării în 
țărmurile Mediteranei.

NAȚIUNILE UNITE 7 (A-
gerpres). — Deschizînd dez
baterile Consiliului de Securi
tate asupra evoluției situației 
în Orientul Apropiat, ambasa
dorul sovietic, Iakov Malik, 
președintele în exercițiu al 
Consiliului, a declarat că, în 
prezent, există condiții favo
rabile pentru declanșarea unor 
noi acțiuni în direcția soluți
onării conflictului. Tendința 
mondială spre destindere, a 
spus el, face imposibilă ac
ceptarea unei situații explozi
ve în Orientul Apropiat.

In continuare, a luat cuvîn
tul secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim. „Plin 
reluarea dezbaterilor destina-

te găsirii unei soluții politice, 
a arătat el, Consiliul generea
ză noi speranțe în posibilită
țile sale de a realiza un pro
gres". Relevînd că realizarea 
concilierii va fi. indubitabil, 
în interesul general, Wald
heim a declarat că toate orga
nismele O.N.U. se află la dis
poziția Consiliului de Securi
tate, ca și a guvernelor inte
resate, în cadrul eforturilor 
de reglementare a situației.

In intervenția sa, reprezen
tantul R.A. Egipt, ministrul de 
externe Mohammed Hassan el 
Zayyat, a declarat că țara sa 
este gata să angajeze discu
ții cu Israelul fără condiții 
prealabile. Dar, a^,. adăugat el,

Chile

Mitinguri și demonstrații 
în sprijinul 

de unitate
guvernului 
populară

Acțiuni ale patrioților
t

cambodgieni
CAMBODGIA 7 (Agerpres). 

•— După cum relatează Agen
ția khmeră de informații, în 
perioada 21—25 mai, bombar
damentele neîntrerupte de ar
tilerie, efectuate de forțele pa
triotice cambodgiene asupra 
bazei .lonnoliste de la Neak 
Luong și a pozițiilor inamice 
din preajma podului de la 
Stoeng Slaut, s-au soldat 
scoaterea din luptă a 300 
militari ai regimului de 
Pnom Penh.

In zilele de 27 și 28 mai, 
forțele patriotice khmere au 
lansat repetate atacuri împo
triva unui convoi de nave flu
viale, compus din 30 de car
gouri și vase de escortă, care 
urca pe fluviul Mekong cu mi
siunea de a aproviziona garni
zoana lonnolistă din Pnom 
Penh. In urma acestor acțiuni 
ale patrioților, 18 nave au fost 
scufundate sau grav avariate.

dezvoltare 
o comisie de 
aplaneze con- 
ivi In proble- 
orașele de pe

SANTIAGO DE CHILE 7 
(Agerpres). — In Chile au avut 
loc numeroase mitinguri și 
demonstrații în sprijinul gu
vernului de unitate populară. 
La mitingurile și adunările 
inițiate de conducerea Centra
lei Unice a Oamenilor Muncii 
din Chile (C.U.T.), în sprijinul 
reformelor înfăptuite de gu

-gaj
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8,08 Radioprogramul’ dimine
ții ; 8,08 Matineu muzical;
8.30 La microfon, melodia 
preferată ; 9,00 Buletin de 
știri; 9,30 Memoria pămîn- 
tului românesc ; 10,00 Bule
tin de știri ; 10,05 Soliști și 
formații artistice de amatori;
10.30 Melodii de Liviu Iones-
cu și Constantin Alexandru; 
11,00 Buletin de știri; 11,15 
Litera și spiritul legii; 11,30 
,,Tineri ni-s anii, tinăr ni-i 
cîntul" ; 12,00 Discul zilei ;
12.30 Intilnire cu melodia 
populară și interpretul pre
ferat; 13,00 Radiojurnal;
13.30 Concert de prinz ; 14,00
Compozitorul săptăminii ;
14,40 Muzică de promenadă ; 
15,00 Buletin de știri ; 15,05 
Radioanchetă economică ;
15,20 Piese de estradă ; 16,00 
Radiojurnal; 16,15 Cîntece 
și jocuri populare ; 16,35 Lu
crări corale ; 17,00 Pentru
patrie; 17,30 Din cele mai 
cunoscute melodii populare ; 
18,00 Orele serii; 20,00 Zece 
melodii 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 ; ț0,03—3,00 Estrada 
nocturnă.

9,30 Curs de limbă rusă 
Lecția a 57-a I;

9,30 O viață pentru o idee 
(reluare), prof. Ioan 
Athanasiu ;

10,00 Telex ;
10,05 Publicitate ;
10,10 Biblioteca pentru toți 

(reluare) ;
10,50 Istoria filmului so

nor (reluare). „Vînă-

torij de frumusețe" ; 
\ 12,25 Cîntâ Maria Pietraru;

12,40 Municipalitatea răs
punde bucureșteanu- 
lui (reluare) ;

13,00 Telejurnal ;
16,00-17,00 Teleșcoală ;
17.30 Curs de limbă en

gleză. Lecția a 56-a 
(reluare) ;

18,00 Telex ;
18,05 Tragerea Loto ;
18,15 Atenție la.,, neaten

ție ;
18,35 La volan — emisiune 

pentru conducătorii 
auto ;

18,45 Arta plastică 1
18,55 .Comentariu la două 

fotografii ;
19,20 1001 de seri ;
19.30 Telejurnal. Cincina

lul înainte de termen. 
1973 an . hotărîtor :

20,00 Cîntecul săptăminii. 
Tineri în țara tinere
ții :

20,05 Prim-plan : Ion Du
mitrescu ;

20,35 Film artistic: îm
părăția femeilor ;

22,10 24 de ore ;
22,40 Teleglob : „Camber-

nauld — orașul vii
torului" Producție a 
studiourilor de filme 
documentare britani
ce ;

Valorile temperaturii înre
gistrate in cursul zilei de 
ieri :

Maximele : Petroșani 22
grade ; Paring 16 grade.

Minimele : Petroșani 17
grade; Paring 10 grade.

PENTRU URMĂTOARELE. 
24 DE ORE : Vreme' instabi
lă cu cer mai mult noro's. Pe 
alocuri se vor semnala aver
se slabe de ploaie. Vint slab 
pină la potrivit din sectorul 
sudic.

Redacția și administrația ilarului i Petroșani, «trado Republicii, nr. 90, telefon i 1662.

vern, au participat zeci de mii 
de persoane. Luînd cuvîntul, 
Jorge Godey, secretarul gene
ral al C.U.T., a subliniat că 
așa-numitele acuzații constitu
ționale formulate de partidul 
de opoziție, Creștin-Democrat, 
împotriva a doi miniștri din 
cabinet reprezintă, de fapt, 
o nouă încercare a forțelor 
o-stile programului de profun
de transformări social-econo- 
mice, elaborat și aplicat de 
guvernul președintelui Allen
de. El a denunțat încercările 
elementelor de dreapta de a 
submina producția la mina „El 
Teniente", de a împiedica re
luarea activității normale Ia 
acest complex cuprifer.

Centrala Unică a Oamenilor 
Muncii din Chile a lansat un 
apel către toți oamenii mun
cii, chemîndu-i să lupte pentru 
consolidarea mișcării muncito
rești, împotriva încercărilor 
elementelor de dreapta de a 
provoca o sciziune în mișca
rea sindicală chiliana.

aceste condiții prealabile au 
fost create prin refuzul Israe
lului de a se retrage din teri
toriile ocupate. Cerîndi Consi
liului să se pronunțe pentru 
o retragere imediată și necon
diționată a trupelor israeliene 
din toate teritoriile ocupate, 
Zayyat a menționat că Egip
tul este dispus să continue 
contactele cu Gunnar Jarring 
în vederea unei reglementări 
juste și durabile.

Ambasadorul Israelului, Yo
sef Tekoah, a opinat că O.N.U. 
poate aduce o contribuție con
structivă la soluționare’a pro
blemei Orientului Apropiat 
„încurajînd părțile să angaje
ze negocieri", Tekoah a rea
firmat poziția Israelului de a 
nu se retrage din teritoriile 
ocupate înaintea începerii tra
tativelor între părți. Ambasa
dorul îsraelian s-a pronunțat 
pentru , angajarea de discuții 
vizînd redeschiderea Canalului 
de Suez.

Ultimul vorbitor din cadrul 
primei ședințe a fost repre
zentantul Iordaniei, Abdul Ha
mid Sharaf. El a reclamat e- 
vacuarea forțelor israeliene 
pe teritoriul național iordani
an, acuzînd Israelul că își con
solidează prezența în aceste 
zone.

din Italia
ROMA 7 — Corespondentul 

Agerpres, Radu Bogdanf trans
mite: In cursul zilei de joi, 
în cadrul celui de-al XlI-lea 
Congres al Partidului demo- 
crat-creștin, care își desfășoa
ră lucrările la Roma, au înce
put dezbaterile pe marginea 
raportului prezentat de secre
tarul național al P.D.C., Ar
naldo Forlani.

O serie de delegați s-au pro
nunțat în favoarea unei ma
jorități hotărîte să reia cola
borarea cu Partidul Socialist.

Comunicat comun indlano-australian
DELHI 7 (Agerpres). — Co

municatul „comun indiano- 
australian, publicat la înche
ierea vizitei efectuate la Delhi 
de primul ministru al Austra
liei, Gough Whitlam, la invi
tația premierului Indira Gan
dhi, relevă strînsa apropiere a 
punctelor de vedere ale celor

două părți în problemele bila
terale. S-a convenit asupra în
treprinderii unor noi acțiuni 
pentru dezvoltarea cooperării 
dintre India și Australia.

Referitor la problemele re
gionale abordate, cei doi pre
mieri au exprimat hotărîrea 
țărilor lor de a acționa pen-

Liceul industrial minier
Petroșani
anunță

CONCURS DE ADMITERE PENTRU ANUL I, 
la următoarele specialități:

— exploatări miniere — 72 locuri
— electromecanică minieră — 108 locuri
— Instalații și automatizări — 36 locuri

înscrierile se fac la secretariatul școlii pină in 
data de 22 iunie 1973 pe baza următoarelor acte :

— cererea de înscriere tip
— certificat de naștere în original și copie
— adeverință de pro^pvare a clasei a VIII-a
— fișa medicală de sănătate

Relații suplimentare se pot lua de la secretaria
tul liceului, telefon 1736.

tru crearea unei zone a păcii 
în Oceanul Indian și de a co
opera bilateral cu alte state 
din sud-estul Asiei în vederea 
instaurării unui climat de în
țelegere. Partea australiană — 
menționează comunicatul — 
și-a exprimat speranța în nor
malizarea grabnică a situației 
pe subcontinentul indo-pakis- 
tanez.

-----<-----

Misiunea 
„Skylab“

HOUSTON 7 (Agerpres). — 
Astronauții Charles Conrad și 
Joseph Kerwin au început, joi, 
la ora 17,23 (ora Bucureștiu- 
lui) prima lor misiune de me* 
canici spațiali în afara labo
ratorului „Skylab". Scopul o- 
perațiunii a fost acela do a 
debloca cel de-al șaselea pa
nou solar, în vederea sporirii 
cantității de energie electrică 
necesara prelungirii activității 
științifice a echipajului.

Utilizînd un aparat electric 
de tăiat metal, precum și mal 
multe frînghii. cei doi astro- 
nauți au reușit, după mai 
multe ore de efort, să deblo. 
cheze unul din cele trei o» 
bloane ale panoului solar.
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