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CENTENARUL

CĂRBUNELUI

Lupeniul trăiește ultima 
din zilele febrile dina
intea marii sărbători. 

Pregătirile pentru înlimpinarea 
Centenarului s-au desfășurat 
aici de un timp cu toată in
tensitatea, pe toate planurile. 
Febra pregătirilor a cuprins 
aii! abata/clc din adincuri cit 
și supial-.’la, locurile unde cu

Zile febrile
39 de ani In urmă minerii a- 
ceslei mari exploatări s-au ri
dica! cu eroism împotriva u- 
nei lumi nedrepte și irațio
nale, pentru un viitor luminos. 
Continuatorii .tradițiilor eroice 
se afirmă cu hotărîre pe fron
tul muncii constructive, cin
stind ziua lor, memoria îna
intașilor, cu cele mai strălu
cite succese.

ele peste 40 000 tone 
cărbune extrase peste 
plan de la începutul a- 
faptul că toate colec- 

sectoarelor minei au în- 
luna trecută cu planul 

randamentele înalte

( 
nu lui, 
tivele 
cheiat
depășit, 
din abatajele minei sin! doar 
un crimpei din faptele acestui 
mare colectiv minier. Dar săr
bătoarea nu e doar prilej de 
bilanț, ci și de imbold. In a- 
dunările minerilor ce au avut

loc zilele trecute la sectoarele 
minei, ștacheta vredniciei a 
fost ridicată la noi valori. Co
lectivele sectoarelor și-au sta
bilit noi obiective de între
cere, mărindu-și angajamentele 
anuale la toii indicatorii. Des
pre angajamentele reînnoite 
•vorbesc panourile apărute 
incinta exploatării. Dar nu 
mai ele ci și preocupările, 
lele minerilor. Reporterul 
adresat unuia din minerii a- 
ilali în marele fluviu uman ce 
se revărsa înaintea schimbului 
spre abatajele din 
Era șeful de schimb 
Vasile din panoul 11 
stratul 8—9. Minerul 
cu satisfacție despre 
in care lucrează, abataj com-

adincuri. 
Brădă/an 

de pe 
a vorbit 
abatajul

I. DUBEK

(Continuare in pag. a 3-a)

DESTĂINUIRI

Faptele lor, profesiunea lor, munca lor inspiră 
respect, generează admirații. Respect și admira
ție pentru ei, minerii, deoarece au știut, și știu, 
să se dăruiască cu abnegație muncii ; cu toate 
puterile, cu întreaga pricepere,
Respect și admirație pentru că în 
vibrează dirzenia ; dirzenie care își 
vînlul în bătălia pentru desferecarea 
lor de energie.

In ajunul sărbătorii dedicată lor,
înfruntă adîncurile, am poposit la exploatările 
carbonifere din Vale solicitînd unora părerea 
despre răspunderea pe care o implică profesiu
nea lor, păreri 
mai jos.

Arhitect 
al adîncurilor

E sărbătoare !
Valea e în sărbătoare. De 

astăzi după-amiază, și mîine 
toată ziua, de-a lungul melea
gurilor jiene va răsuna mai 
solemn și mai călduros decil 
oricînd tradiționalul „Noroc 
buni" Întregul nostru popor, 
toți cei' care stimează bărbă
ția și cutezanța ■ își îndreaptă 
gîndurile spre V 
către bravii fii ai 
înfruntă zi de 
zi duritatea stîn- 
cilor și întune
ricul lumii sub- 
pămintene pen
tru a 
la ziuă și 
propășirii 
dincurilor.

Valea e 
sărbătorește 
smulge straturilor tone de lu
mină concentrată, pe repre
zentantul clasei revoluționare 
care de-a lungul deceniilor s-a 
situat întotdeauna în primele 
rînduri ale bătăliilor menite să

aducă societatea pe făgașul 
cel drept și ra/ional al evolu
ției istorice.

Valea e în sărbătoare. De 
la Cimpa pînă la Uricani, ea 
a îmbrăcat haina festivă a 
steagurilor purpurii și trico
lore, policromia florilor. De-a 
lungul Văii, în lăcașele de 
cultură și pe estradele poieni
lor vor răsuna cîntece și poe

zii întru cinsti
rea muncii 
adincuri.

Minerilor

Coboară in adincuri de două 
decenii, la același sector — 
de investiții; la aceeași mină 
— Petrila. De 18 ani poartă 
pe umeri răspunderea de bri
gadier. După ce BOTEANU 
NICOLAE a executat, împre
ună cu vrednicii săi ortaci, lu
crări vestite pentru calitatea 
lor impecabilă — puțul orb 
nr. 12, casa pompelor, lanțul 
elevator și circuitul puțului

Azi după-amiază, 
municipiului nostru vor avea loc adunări festi
ve închinate sărbătoririi Zilei minerului și Cen
tenarului cărbunelui. Cu acest prilej, membri ai 
Biroului Comitetului județean Hunedoara al 
P.C.R. vor ține expuneri despre semnificația 
marii sărbători minierești, despre istoricul dez
voltării economico-sociale și al mișcărilor revo
luționare ale Văii Jiului, despre perspectivele de 
viitor ale acestui important centru carbonifer. 
In continuare, unui număr de 4 000 de mineri, 
ingineri și tehnicieni li se vor Inmîna — pentru 
vechime îndelungată și merite deosebite în in
dustria minieră — insigna jubiliară „Centenarul 
exploatării industriale a cărbunelui in Valea 
Jiului" precum și ordine și medalii ale Republi
cii Socialiste România.

Festivitățile se vor încheia cu bogate progra
me artistice închinate Centenarului cărbunelui, 
bravilor noștri mineri.

Pagina a 2-a
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In cadrul acțiunilor desfășurate cu prilejul sărbă
toririi Centenarului exploatării industriale a cărbune
lui, la Uzina de reparat utilaj minier din Petroșani s-a 
organizat o expoziție cu machete ale inovatorilor de 
•la exploatările miniere, preparațiile de cărbune șl 
U.R.U.M.P.

Vizitînd expoziția, aranjată cu mult gust, îți poți 
da seama de căutările pe tărîmul noului, de intensa 
activitate de concepție depusă de colectivele de mun
că din ramura minieră.

Din inovațiile ale căror machete și fotografii stnt 
expuse amintim doar cîteva : Mașină de haldat steril. 
Inovatori : Gaer Iosif, Foro Ervin și Brag Teodor, de 
la E.M. Petrila | Betonieră pentru subteran (Kocis Mi
hai, E.M. Dîija); Ramificație pentru furtune de aer 
comprimat (Olvedl Iulian, E.M. Petrila); Ferăstrău 
mecanic pentru piese metalice (Theil Hans, E.M. Pe
trila) ; Dispozitiv pentru recondlționarea cuplajelor 
(Boțan Elisei, preparația Petrila); Stand pentru rodarea 
rcducloarelor de la transportoarele T.P.l (Ștefan Va- 
sile U.R.U.M.P.); Mașină de îndreptat sîrme din ca
bluri de oțel în vederea efectuării probelor de rezis
tență mecanică (Gurea Francisc, Ludinaș loan, Vișnov- 
schi Iuliu și Tolvay Alexandru, U.R.U.M.P.); încălzi
tor pentru cuptorul vibratorului de la haldă (Filip Io
sif și Stoica Petru, preparația Petrila).

super- 
exce- 
aur"). 
briga-

nr. 12, toate aflate la orizon
tul XIV A, ți se vorbește des
pre acest om, adevărat arhi
tect al adîncurilor, cu 
lative. („Un brigadier 
lent", „Are mîini de 
Sărbătorile din august
da sa le-a întîmpinat cu o a- 
vansare care a constituit re
cordul lunii, pe mină: 75 ml 
galere dublă executată în 
roci foarte dure. Cum înțele
ge brigadierul „cu mîini de 
aur" că trebuie să răspundă 
în. continuare stimei’' de Ttrre" 
se bucură:

întreaga

de toate 
mineri-

la temelia 
bogăția a-

trimite 
a pune 
patriei

Valea Jiului, 
tării care

în sărbătoare. II 
pe minerul cate

mina Vulcan se lucrea-

OBIECTIVE NOI
cartierul Livezeni

ghioz-

■

obiec- 
sfîrși-

în prezent ? 
lui Cioroba 
săparea îun- 
lui Kiss A-
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vor prinde 
de piept ordine și medalii, 
semne ale înaltei prețuiri din 
partea tării. Pionierii le vor 
inmîna Hori — flori 
culorile. Li se cuvin 
lor I

Valea toată, prin 
ei ființă, va sărbători MINE
RUL ZILELOR NOASTRE I

Un nou puț 
cu schip

La
ză intens la noul puț cu schip. 
In timp ce constructorii ridi
că turnul de beton pentru ma
șina de extracție, brigada mi
nerului Drăgan Dumitru, de la 
sectorul de investiții, execută 
săparea propriu-zisă a puțu
lui. Pînă acum, minerii de 
aici au săpat 26 m spre vii
toarea bază de concentrare a 
producției de cărbune a mi
nei. Se preconizează ca în 
cursul acestei luni să fie In
troduse cofraje mobile ceea 
ce va asigura creșterea vite
zei de adîncire a puțului.

— Satisfacția mea, a oame
nilor cu care lucrez este mare 
cînd ne convingem că sîntem 
de folos sectorului, minei. Am 
și o dorință personală; reali
zarea ei depinde doar de fap
tul dacă îmi va permite sănă
tatea : să conduc brigada la 
săparea a încă unui puț și să 
realizăm 100 
re țn galerie

Ioan BERTOTI,
președintele Comitetului sindicatului 

de Ia U.R.U.M.P.

(Continuate

LA LUNCA

Duminică dimineața, de la ora 10, 
o mare serbare cîtnpenească va a- 
vea loc la cabana Lunca Florii. At
mosfera de veselie va fi întreținută 
de artiștii amatori din Valea Jiului. 
Formații de muzică ușoară și popu
lară, soliști vocali șl instrumentiști,

SPECTACOL FESTIV LA

a 
de

Cu prilejul Zilei minerului și 
Centenarului mineritului, la Casa 
cultură din Petroșani are loc, dumi
nică începînd de Ia ora 17, un spec
tacol festiv. Iși vor da concursul

nretri de avansa- 
dublă.

Francisc VETRO 
Petru BREBEN

în pag. a 3-a)

FLORII

dansatori și recitatori își vor etala 
talentul în fața minerilor. Nu vor 
lipsi bineînțeles mititeii, grătarele, 
berea și alte produse ce vor fi des
făcute prin unitățile T.A.P.L. Petro
șani.

CASA DE CULTURA

COMPETIȚII

se va desfășura 
competiției sportive 
Consiliul orășenesc 
fizică și sport Pe-

Duminică 
ultima etapă a 
organizată de 
pentru educație
trila, după următorul program: TE
NIS DE MASĂ, ora 10 la clubul din 
Lonea; ȘAH, la aceeași oră, tot la 
clubul din Lonea ; Stadionul din Pe
trila găzduiește, la ora 11, întîlnirea 
de fotbal retur dintre selecționatele 
sindicale ale E.M. Petrila și E.M. 
Lonea. Pe terenul de handbal din 
Petrila are loc, la ora 10, meciul 
dintre o selecționată din localitate

cei mai buni artiști amatori din 
lea Jiului, actori ai Teatrului 
stat din Petroșani și ai Estradei 
Deva.

SPORTIVE

Va- 
de 

din

pe.
re

și alta din Lonea ; Popicarii din 
trila vor primi pe propriul teren 
plică celor din Lonea.

© Duminică, de la. ora 1.0, pe sta
dionul Jiul din Petroșani are loc 
meciul din prima etapă a diviziei 
C, seria a Vl-a, dintre Știința 
Metalul Copșa Mică.

© Cu prilejul Zilei minerului, 
același stadion are loc, la ora
meciul internațional de fotbal din
tre Minerul Lupeni și Spartak Su- 
botița.

Și

pe
17,

ce

pe 
au 
Că

Adunarea generală a salariaților 
de la întreprinderea industrială lo
cală Petroșani a constituit o adevă
rată tribună de dezbatere a activită
ții desfășurate pe primul semestru 
al anului, de propuneri concrete pen
tru îmbunătățirea muncii în semes
trul II.

Informarea prezentată de către to
varășul ing. Farcaș Emeric, președin
tele comitetului de direcție al în
treprinderii, a făcut o analiză con
cretă, temeinică, realistă a activită
ții desfășurate de salariați în prima 
jumătate a anului, a creat o largă 
bază de discuții asupra a ceea 
mai trebuie făcut.

In informare s-a subliniat că 
semestrul I prevederile planului 
fost realizate la toți indicatorii,
s-au înregistrat progrese simțitoare 
pe calea creșterii eficienței econo
mice. Astfel, planul producției glo
bale pe primele șase luni a fost în
deplinit în proporție de 105,8 la sută, 
iar al producției marfă în proporție 
de 106,9 la sută. Esențial este că a- 
proape întregul spor de producție 
s-a realizat Ia bunurile de larg con
sum, desfăcute prin organizațiile co
merciale sau direct către populație 
și că a fost obținut pe baza creșterii 
productivității muncii cu 110 la sută.

In spatele acestor cifre, a altor 
realizări de seamă înregistrate de 
I.I.L. în primul semestru al anului, 
se află însă unele neajunsuri care 
au grevat de multe ori calitatea pro
duselor, conducînd la refuzarea lor

de către organizațiile comerciale că
rora le-au fost destinate.

Este vorba, în primul rînd, după 
cum au arătat în cuvîntul lor marea 
parte a participanților la discuții, 
despre aprovizionarea defectuoasă' cu 
materii prime și materiale. Neapro- 
vizionarea ritmică cu materiale, sub
linia muncitorul Burciu Constantin, 
de la tîmplăria Livezeni, ne creează 
de multe ori goluri în producție. 
Mai mulți vorbitori, printre care 
Savu Nicolae și Lupșa Ernest au 
vorbit despre realizările obținute la 
carierele de piatră de la Peștera 
Bolii și Sașa Izvor, despre greutățile 
întîmpinate de cariera de Ia Gam- 
brinus. Ei s-au angajat ca în semes
trul II să dea o cantitate mai mare 
de pialră cu care scop au cerut să 
li se asigure buldozere, compresoa- 
re și concasoare suficiente, piese de 
schimb pentru ele, haine de protec
ție pentru muncitori.

In cuvîntul său, șeful serviciului 
producție, Scroban Ioan, a arătat că 
sporirea cu 14 la sută a planului de 
producție pe semestrul al doilea im
pune din partea tuturor salariaților 
mai 
că, mă 
loc de 
și fapt 
științifică 
se află încă în fază

mullă conștiinciozitate în mun- 
i multă disciplină la fiecare 
muncă. Vorbitorul a semnalat 
:ul că studiile de organizare 

a producției șl a muncii 
Incipientă la

D. GHEONEA

(Continuare în pag. a 3-a)

Creșâ și grădiniță in
In cursul lunii trecute, lu

crători ai Șantierului nr. 1 Pe
troșani și-au instalat — pe te
renul aflat în apropierea Șco
lii generale nr. 5 din cartierul 
livezeni — un nou punct de 
lucru. Atunci au început săpă
turile Ia fundația unui obiec
tiv social care nu numai că 
va înfrumuseța cartierul, dar 
va fi deosebit de util: o clă
dire modernă, cu un etaj, va 
adăposti o creșă cu o capaci
tate de 80 de locuri și o gră
diniță cu 200 de locuri.

Creșa Va dispune de o ca
meră de primire, alta pentru 
jocuri, dormitor, cameră de 
spălat iar grădiniței îi va fi 
afectată o sală de mese, ca
meră de spălat, un vestiar, 
dormitoare și o sală pentru 
instruire. O bucătărie bine în
zestrată urmează să deserveas
că ambele unități.

Amenajări deosebit de utile 
vor îl făcute în jurul clădirii: 
spații pentru joacă, prevăzute 
cu balansoare, leagăne, bazine 
cu nisip —- alături de un te
ren gazonat jl plantație de ar- 

' »

bușii, toate împrejmuite 
gard viu. Grădinița și creșa, 
împreună cu spațiul amenajat 
în jur, vor ocupa o suprafață 
de aproximativ 5 000 mp. In 
concluzie, un minunat loc de 
petrecere și educație pentru 
cei mici, pină la vîrsla cînd 
vor fi apți să poarte 
danul...

Se prevede ca noul 
tiv să fie terminat Ia 
tul primului semestru al anu
lui viitor.

Ce s-a realizat Ia această 
construcție pînă 
După ce echipa 
Petre a terminat 
dațiilor, dulgherii 
lexandru au executat cofrajele 
pentru elevație. Acum se toar
nă elevația, un tronson din 
cele șase fiind deja terminat. 
La această activitate sînt an
grenate trei echipe vrednice 
acelea conduse de Negrea 
Constantin, Cioroba Petre și 
Mihai Maria.

In curînd se vor înălța zi
durile edificiului celor mici.

f. y.

Blocuri in con 
structie la Vulcan

9

Constructorii de pe șantie
rul din Vulcan al T.C.H. au 
început turnarea betoanelor Ia 
încă trei blocuri i C23, C24 și 
C25. Noile obiective vor a- 
vea cîte cinci nivele fiecare 
și 30 de apartamente. Ter
men de predare: pînă la sfîr- 
șitul acestui an.

A început 
distribuirea ma 
nualelor școlare

Centrul de librării Deva și 
librăriile din Valea Jiului au 
început distribuirea manuale
lor școlare. Pînă în prezent 
s-a terminat distribuirea lor 
la școlile din Uricani, Lupeni, 
Vulcan și Petroșani.

In zilele următoare, vor fl 
distribuite și la restul școli
lor din cadrul municipiului 
Petroșani.

Panorama noului cartier modern din lunca Livezeniullti s-a completat cu încă o siluetă impunătoare — turnul puțului de extracție al 
noii mine Livezeni. E ca un semn de exclamare la o realitate; pesle tot, în yalca Jiului, noul răspunde PREZENT .!



STEAGUL ROȘU
StMBĂTĂ 10 AUGUST 1968

DE
PE
Jll

A APARUTCasa memorială
TRAIAN DEMETRESCU

'★

care-1 poartă nume- 
vecinătate a impu- 
a Universității cra
care a scris și trăit

industriei 
minerului, 
și artă al 
editat lu

„Arcada" ■— poezii în 
reușește să evite bana-

Cărți

BALADA

In valea de piatră, 
Mindră și bogată, 
Unde se adună 
Și curg împreună 
Jiul cel de est 
Și cu cel de vest, 
Sub înalte creste, 
Unde umbra, peste 
Plaiuri verzi, se Iasă 
Din pădurea deasă, 
Șerpuieșle-o cale — 
A Jiului Vale.
Si aici, cărbunii 

’Adotmifi, tăciunii 
Unei lumi pierite, 
Păduri prăbușite 
In adlncuri grele, 
Pe culcuș de stele, 
Așteaptă să-nvie 
Flori de apă vie.

Dar, aici, pe Vale 
A lost etndva Jale 
Si o grea furtună, 
Crlncenă, nebună, 
Ce-a-ngropat avintu! 
Mullora-n mormtnlul 
Beznelor din mină, 
Sub plot de rugină, 
C.ind sub ttrnăcoape, 
Negrul val de ape, 
Cu cărbunii, scoși, 
Ducea picuri roșii, 
Din frun/i negurate 
Și din miinl crăpate. 
Foamete și boală, 
Moarte și răscoală. 
Și nevoi, cit veacul, 
Le purta săracul. 
De-i ziceau minerii: 
Vale a durerii.
Că, muncind de-a valma 
Roaba, calul, palma, 
Jos, sub jugul morlif, 
Moarte l’erau sortii, 
Sub o-ncovoiere 
Plină de durere.
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In fața expoziției fotografilor amatori lupeneni, organizata de Comisia orășeneasca de turism pentru tineret, opresc zilnic

NOTE DE LECTURA

de Marin Sorescu

Dar, a fost sd vie 
Ceas de bucurie. 
Și-a dreptății spadă, 
Fost-a-fost, să cadă, 
Să sfarme cătușa, 
Să deschidă ușa 
Spre belșug și soare 
Și-acelora care, 
Decenii de-a tfndul, 
Infrunlind afundul 
Iși scurtau viata, 
Uitlnd dimineața.
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și salbe — 
albe,

©

Azi, o nouă Vale 
Se deschlde-n cale. 
Nici nu-fi vine-a crede 
Că, lot ce se vede: 
Mine noi, semefe, 
Turnuri Îndrăznețe — 
Simetrii 
Zidurile
Panglici de șosele 
Alergind, mărgele — 
Cupele-ncărcale 
Cu lumină, toate, 
I.e-a creat avtnlul 
Liber și cuvin tul 
întării cu fapte. 
Noapte, ziuă, noapte... 
Flori din galerii: 
Tone — mii și mii.

★
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Secole-lumină
Se scurg azi din mină 
Flăminde furnale
Și termocentrale,
Sule de vapoare 
Și mii de 
Așteaptă,
Munții de

motoare, 
anume, 
cărbune...

zor, fîrtale /Hai! dă-i
Pulsul vremii bale 
'N ziua de-az.i. Șl locul 
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Prea multe nu știam despre viata 
șl opera iul Traian Demetrescu. 
Pentru că, în general, nimeni nu 
știe prea multe despre autorul „Sen
zitivelor^' șl „Aquarelelor". 
literaturii, în doar cîteva 
punctate cu date biografice 
cieri ciitice foarte sumare, 
tisface Integral dorințele celor care 
ar vrea să-l cunoască mai bine pe 
Tradem.

In trecere prin 
să vizitez casa

Istoria 
pagini, 

și apre- 
nu sa-

Craiova, am ținut 
memorială Traian

Demetrescu. Tocmai pentru a afla 
mal multe despre poetul oltean. Si
tuată pe strada 
le, în imediata 
nătoarei clădiri 
lovene, casa în
Tradem atrage zilnic un număr mare 
de vizitatori. Renovată, după cum 
am aflat, în urmă cu trei ani, casa 
memorială dispune de două încăperi 
care oferă vizitatorilor un conclu
dent și destul de sugestiv tablou al 
condițiilor în care a viețuit „prin
cipele tuturor înduioșărilor literare 
și al tuturor presimțirilor de moar
te timpurie" cum l-a numit 
Gala Galaction în „Oameni 
duri din veacul meu".

Prima cameră prezintă 
vitrine îngrijite, 
de documente șl 
viste îngălbenile 
testă activitatea 
special la

cîndva 
șl gîn-

în 
luminoase o 
cărți, ziare și 

de vreme, care 
de publicist

„Adevărul literar" al

cîteva
sumă

re-
a- 

(în 
Iul

Tony Bacalbașa) a „urmașului dure
rilor Luceafărului" (Galaction). Pă- 
truzlnd în cea de-a doua' odaie a 
locuinței lui Tradem — un adevă
rat muzeu al amintirilor de neșters 
— te-ntîmpină masa de lucru, patul 
șl biblioteca poetului. Pe masă — 
învăluite parcă într-o mireasmă ce 
trezește nostalgii — pana și căli
mara, ochelarii simpli, sfeșnicul șl 
statueta napoleoniană. Pe peretele 
din fața „biroului", lingă portretul 
înrămat al poetului — o vază cu flori, 
zilnic altele, îl omagiază perma
nent pe acela care-a învățat „la 
școala vieții știința suferinței" (ex
presia aparține poetului).

Trecînd prin această casă memo
rială, în „dumbrăvile cu privighe
tori" ale sensibilității vizitatorilor 
pătrund, credem, mai multe efuziuni 
lirice decît acelea provocate de lec
tura plăpîndei poezii a lut Traian 
Demetres cu.

V. TEODORESCU

îîî ii;

i a
n prima zi l-au trimis după 
cheia de Ia pilugă. Cei din 
abatajul vecin i-au pus în 

spinare o bucată de șină anume 
pregătită. Ortacii s-au prăpădit de 
rîs. Tudor îi privea însă nedumerit, 
uitînd de greutatea șinei pe care 
o mai ținea încă în spate. Stîlpul 
a intrat în pilugă fără să fie nevoie 
de cheie, și Tudor a fost din nou 
nedumerit.

I

Marin Sorescu este — alături de 
Ion Alexandru și de Nichita Stănes- 
cu — unul dintre cei mai repre
zentativi poeți români al tinerei ge
nerații.

După „Poeme", după „Moartea 
ceasului" ne așteptam la un nou 
volum, care să confirme succesul 
primelor două. Și, într-adevăr, „Ti
nerețea lui Don Quijote" se remar
că prin luciditatea poetului, prin 
abilitatea cu care ne poartă prin- 
tr-un labirint spre adevărata poe
zie. Marin Sorescu nu cochetează 
cu oglinda, deși se analizează per
manent : Descriem zilnic două miș
cări I O mișcare de rotație în ju
rul soarelui / șl alta de revoluție 
în jurul morții. Poetul nu este nu
mai un filozof. Dimpotrivă

trăiește viata cu intensitate. Poate 
de aceea are uneori în coltul gurii 
un surîs amar: O, cît ne lipsesc 
uneori jucăriile I

Se spune că Marin -Sorescu este 
un umorist. Eroare! Cei care au 
văzut numai umorul „bufon" în po
ezia lui Sorescu, oarecum greșesc. 
Umorul lui Sorescu amintește de 
umorul eminescian din „Scrisori" 
(evident la un alt nivel și de altă 
tonalitate).

„Tinerețea lut Don Quijote" are 
poezii excepționale, ca „Dorul", 
„Exigentă”, „Semne" etc. Nu mat 
puțin reușite nl se par „De-a Tear", 
„Vine" șl
care Sorescu 
Iul.

„Sînt, prin urmare, pentru lucidi
tate. Pentru Independenta poeziei, 
păstrarea specificului" — mărturi
sește în „Postfață" poetul.

„Tinerețea Iul Don Quijote" se 
remarcă tocmai prin Inteligenta jo- 

. „perfectul e- 
ldee, sentl-

cuiul de cuvinte, prin 
chilibru spiritual între 
ment șl metaforă.

Lucian STROCHI

TA RECO-
hanbAm

„Cărbune și istorie 
în Valea Jiu iui (1868-1968)

doua zi l-au întrebat ce l-a 
îndemnat să vină la mină. 
Tudor a îngînat cîteva vor

be neînțelese șl a început să lopă
teze cărbunele cu mai multă trage
re de inimă. Apoi s-a împrietenit 
cu unul Negrea, care lucra de mai 
multă vreme Ia mină. Și ca semn de 
afecțiune, de prietenie, l-a îmbiat 
pe Negrea să-i primească traista în 
care-și aducea merindele, ca pe un 
fel de cadou, ca pe ceva așa care 
să-i amintească de el, Tudor, venit 
în Vale din munții de miază-noapte 
ai țării.

ra zi așa, mîine așa, Tudor și 
fa Negrea au devenit prieteni 
™ nedespărțiți. In abataj lucrau 

alături, pe stradă să mai schimbe o 
vorbă erau împreună, ba de la o 
vreme au început a mînca și din 
aceeași traistă. Absențe n-ar fi fă
cut niciodată. Dimpotrivă, trecînd 
pragul școlii de calificare, au a- 
juns ajutori mineri, apoi mineri. Și 
după luni și luni, Tudor și Negrea 
au ajuns șefi de schimb în aceeași 
brigadă. Erau zile cînd nu vorbeau 
unul cu celălalt. Și asta atunci cînd 
schimbul unuia rămînea în urmă, 
cînd vagonetele planificate nu ie
șeau. In acele zile cei doi lucrau cu 
ciudă, dovedindu-și unul celuilalt că 
se poate da și mai mult. Și, după 
astfel de întîmplări, cînd se-ntîlneau 
la gura abatajului, să se schimbe, 
zîmbeau, își strîngeau mîinile și 
urarea de „Noroc bun!" îi însoțea 
deopotrivă.

p
c

intrat îna 
pămînteană

e nesimțite Tudor 
vorbă cu o fată,
a acestor locuri, și, nici una 

nici două, s-au înțeles să se căsă
torească. In ziua pețitului, Negrea 
a fost cel care a convins părinții 
Mărioarei, că Tudor este așa și pe 
dincolo, că Tudor îi un om fain, 
miner cu care sectorul și mina se 
mîndresc. .

La nuntă a fost invitată 
ga brigadă. La ceasul 
se-mpărțeau darurile,

întrea- 
cînd 
cînd 

fiecare se voia întîiul, Negrea, ră
mas printre ultimii, a desfăcut un 
pachet și din cîțiva pași a ajuns 
lingă masa mirilor. Mesenii au ră
mas oarecum uimiți. Cadoul, făcut 
de Negrea tinerei perechi, era o 
traistă, o traistă din cele în care 
poartă mîncarea la șut cei noi venițl 
la mină din țara Maramureșului.

B. ȚEBIANU

TRADIȚIILE OBLIGA!
EZSS

Pe urmele materialelor publicateMarin DIMA

Cu Soc, dar... fără loc
„Am vizionat la club spec- bilet, orice spectator care-a

tacolul devean „Vivat revis* pătruns în sala clubului vul-
ta I" stînd în picioare, cu bi- cănean, ca oriunde va cere a-
letul (pe care era trecut nu- jutorul plasatoarei (dacă exis-
mărul 352) în mină!" — ne tăi). Dar... ca la noi la ni-
scrie tov. Diaconu llie, miner menea! Va încerca zadarnic
la E.M. Vulcan. a să caute scaii-
Afirmația în ÎNSEMNARE nuI’ Nu_1 va găsL
aparentă miră, Pentru ca n-are
dă naștere la cum ! Pentru

nedumeriri. Oricine însă va că numerele notate cîndva cu
încerca să-l contrazică pe au- alb pe scaune sînt acum a-
torul scrisorii trimise redac- proape invizibile I I)e ce ? —
tiei, va ti convins, cu argu- se întreabă cititoru 1 nostru.
mente, că nu numai o simplă De ce? — ne întrebăm și noi.
neglijentă și-a spus cuvîntul Un răspuns precis ne poate
în această situație. Negăsin- da doar condriceree clubului.
du-și imediat locul indicat pe 11 așteptăm.

urma articolului „In vizită laîn
clubul din Vulcan", publicat în nr. 
5814 din 5 iulie al ziarului nostru, 
comitetul sindicalului E.M. Vulcan, 
în răspunsul trimis redacției, recu
noaște justețea criticii aduse, refe
ritoare la lipsurile activității cultu
rale. Cităm : „Este adevărat că la 
Vulcan a existat o vie activitate 
culturală, deoarece exista (I?) mai 
multă pasiune și interes (I?) pentru 
acest domeniu din partea conduce
rilor clubului".

Așteptăm momentul în care se va 
putea spune: Există și acum pasiu
ne și interes I

După cum se menționează în con
tinuare „nu sînt multe speranțe în 
reactivarea formației corale deoare
ce nu există un dirijor și costume".

Cu putină bunăvoință, credem că 
ar putea fi găsit un dirijor. In Vul
can sînt mai multi profesori de mu
zică și s-ar alia unul care să se 
ocupe și de pregătirea corului de 
la club. Se vor găsi apoi și posibi

tră-

Ni- 
im-

lități de procurare a costumelor.
Referindu-se la inexistenta unei t 

formații de teatru, răspunsul men
ționează : „Dacă ar exista preocu
pare (N.N. dar de ce nu există?) din 
partea conducerii clubului, cu sigu
ranță că și aceasta ar putea să 
iască".

Așteptăm și noi ca tov. Sabău 
colae, directorul clubului, să fie
pulsionat pentru a avea „această 
preocupare"!.

După ,ce se recunoaște slaba acti
vitate a bibliotecii, răspunsul ci
tează hotărîrea comitetului sindica
tului...... de a găsi cadre competen
te, cărora să Ie placă să muncească, 
sau, mai mult, cadre care să posede 
pasiune și plăcere pentru 
culturală, privită sub toate 
tele ei...".

Le dorim succes! Pentru 
dițiile culturale din orașul 
îi obligă.

munca 
aspec-

că tra-
Vulcan

P. M.

@ In colecția „Scriitori ro
mâni” a Editurii pentru litera
tură, ultimele trei volume a- 
părute înscriu reeditarea „Ope
relor alese" de Ionel Teodo- 
reanu. Sînt cuprinse în aceste 
volume povestirea „Ulița co
pilăriei” șl romanul „La Me
deleni".

constituirea societăților carbonifere.
Un capitol aparte a fost rezervat 

perioadei crizei economice din 1929 
— 1933 și grevei de la 6 august 
1929 de la Lupeni, scoțîndu-se în 
evidență ecoul pe care l-a avut a- 
ceastă grevă în țară șl străinătate. 
Sînt înserate aici și impresiile scrii
torului român Panait 
vizitat Valea Jiului 
măcelul de Ia Lupeni.

Lupta muncitorilor 
triva dictaturii regale
lui hitlerist face obiectul capitole
lor următoare.

Cartea se încheie cu un amplu ca
pitol despre dezvoltarea industriei 
carbonifere în anii puterii populare 
și se adresează tuturor celor dornici 
de a cunoaște în amănunt Istoria 
Văii Jiului.

intervine
(12—15 AUGUST, CINEMA 7 NOIEMBRIE)

a u-

/

)

Inimă nebună

•7

inter- 
filme-

Istrati, care e 
imediat după

mineri împo- 
și a războiu-

8 din „O- 
Călinescu

alt re- 
,,Scrinul

„Biblioteca 
volum de 
văzut recent
„Floare și genune

multe din

minunată a 
Pahlen este 
stîrnește in- 
rîndurlle co

aie vîrstnicl-
I -k se apropie șt 

mal

pentru 
gingașe 
lumina

Productie a studiourilor din 
R. P. Ungară, „Mumia 
vine" este o parodie a 
lor de spionaj.

...Existenta în Ungaria
nei invenții de mare impor
tanță, a cărei realizare ar du
ce la protecția a milioane de

Mumia

Discuri

O secvența din filmul

nebună
(11—14 AUGUST,

de romanțe cu 
este întotdeauna

© Basul Nicolae Secăreanu 
(în clișeu) a Înregistrat de cu- 
rînd pe disc un complet recital 
de Arii din opere. In ariile din

peste ocean este tri- 
Budapesta „doamna 

rece", o spioană peri- 
iar din țările nordice

In cinstea Centenarului 
carbonifere și a Zilei 
Comitetul pentru cultură 
municipiului Petroșani a
crarea „Cărbune și istorie" în Va
lea Jiului (1868 — 1968). Cartea tra
tează momentele cele mai semnifi
cative din istoria Văii Jiului, înce- 
pînd cu descoperirea zăcămîntului 
de cărbune, exploatarea lui rudi
mentară și apoi industrială prin ga
lerii și puțuri. Urmărind exploata
rea cărbunelui, de-a lungul unui 
secol, cartea descrie totodată viata 
și lupta minerilor din Valea Jiului. 
Sînt tratate amănunțit principalele 
momente ale luptei sociale și națio
nale a poporului român de pe a- 
ceste 'meleaguri.

Rolul capitalului străin în acapa
rarea bogățiilor Văii Jiului este re
liefat în capitolele referitoare

@ Un nou roman al cunoscu
tului scriitor francez Emile Zola 
a apărut în librării. „Pîntecele 
Parisului’' este una din capo
doperele literaturii francezedin 
secolul trecut.

® „In lumea 
muzicii" de Kurt 
o povestire care 
teres nu numai în 
piilor, ci șl în 
lor, dornici să 
să înțeleagă cît 
tainele muzicii.

Pe ecranele netroșănene © Volumele F șl 
pere" de George 
cuprind, după apariția „Cărți! 
nuntii", a „Versurilor" șl a 
romanelor „Enigma Otiliei" șl 
„Bietul loanide”, un 
prezentativ roman — 
negru".

mîna pe planurile secrete ale 
invenției. Acestea se află în- 
tr-o servietă cu picățele care 
1 se încredințează inginerului 
Takăcs spre a o duce într-c 
localitate de pe malul lacului 
Balaton. „Doamna cu fata re

ia legătura „Prințul

toti", un 
poezii a 
tiparului:
de Panait Cerna.

IU

vieți, pune în mișcare mal 
multe agenții străine de spio
naj. De 
misă la 
cu fața 
culoasă,
vine „Bărbosul Blond”, amîn- 
doi cu misiunea de a pune

încă un film cu Little Tony, 
cunoscutul cîntăret italian de 
muzică ușoară.

Pe scurt, subiectul:
Cîntărețul Martelli, întors de 

la Hollywood în urma unui 
contract eșuat, se reîntîlnește 
cu prietenii săi, pictorul Marco 
și actorul Sandrb. împreună 
se hotărăsc să înființeze o for- 
ma|ie muzicală. Dar, pentru

„Mumia intervine".

mort", șeful bandei care se 
ascunde în pivnițele Muzeu
lui de arheologie din Buda
pesta...

Dar, mal bine vă lăsăm să 
urmăriți continuarea pe ecra
nul cinematoorafului petroșă- 
nean.

>,Don duan", „Bărbierul 
Sevilla", „Olandezul zburător", 
„Lakmă" „Ivan Susanin*- și 
altele, Nicolae Secăreanu face 
dovada întregului său registru 
Interpretativ, ’ m'

CINEMA REPUBLICA)

a-șl cumpăra instrumente, 
nevoie de bani. Sandro fură 
clinele unei familii bogate 
pentru a-I înapoia contra re
compensă. Intr-un moment de 
neatenție, însă, cîinele fuge. 
Ghizi turistici inprovizați, Mar
co și Sandro sînt prinși de po
litie. Toate încercările lor de 
a ciștiga bani dau greș. Pînă 
la urmă...

® „Melodii de Elly Roman" 
se intitulează discul nou apă- 

cuprlnzînd t,Primul ghlo- 
„Tangoul nopții", „lartă- 
„Ilona", „Două viori', 

mal plînge Baby" șl al- 
Prlntre Interpret! amintim 

pe Ilinca Cerbacev, G. Dră- 
ghicl, Doina Badea, LulgL lo- 
nescu, Margareta Pîslaru.

© Un disc 
Gică Petrescu 
binevenit. Cel cu „La margine 
de București”, „Dragoste, po
veste veche", „In seara cînd 
ne-om întîlni", „De ce m-ati 
dat de lingă voi" etc. se as
cultă oricînd cu plăcere.
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(Urmare din pag. 1)

plet mecanizat, unde munci 
oamenilor a fost ușurată de 
plugul de cărbune, de armă
turile hidraulice. O dată cu in
troducerea modernului utilaj a 
intervenit un salt veritabil in 
roadele acestei brigăzi: pro
ductivitatea a crescut de la 4 
la 6 tone pe post. Ce-i preocu
pă pe minerii abatajului? Să În
scrie din zi tn zi Înfăptuiri 
tot mai mari pe graficul în
trecerii. $i despre acest gtnd, 
despre această hotărire ar pu
tea vorbi și minetii din brigă
zile lui Popescu loan sau Cai/a 
Vasile, Jur/ Gheorghe sau 
Lengyel Iosif, ale lui Blaga 
Mihai sau Madaraș Petru, tofl

Dar dincolo 
grăiesa cu 
de convin
se pot tra- 
elocventă :

minerii lupenenl. 
de vorbe, faptele 
mal multă putere 
gere. Aceste fapte
duce prinlr-o cifră
In săptămîna ce a trecui de 
la Începutul lunii august, mi
nerii Lupeniulul au trimis la 
ziuă
peste prevederi.

încă 2 600 tone cărbune

batalele cunosc marea e- 
fervescenfă a zilelor 
din preajma sărbătorit. 

Dar efervescenta e prezentă
și la suprafa/ă. Pe locul unde 
In 6 august '29 a curs singe 
de mineri, azi te lmtimplnă

trandafiri roșii, 
marii aniversări au 
In jurul uzinei e- 

a monumentului e- 
de flori — ne-a

In cinstea 
fost sădite 
led rice, și 
roilor, mii 
informat gospodarul minei. A- 
ceste 
mult, 
lor. 
ian 
parc, 
comolive
Peste alei, chiar In gara pli
nelor și goalelor s-au Împrăș
tiat 200 tone de savura roșie. 
In total peste 70 obiective 
gospodărești au lost realizate 
pentru a Îmbrăca incinta 
nel In haine sărbătorești.

flori sint un simbol, mai 
ttn
In
a
iar

omagiu adus martiri- 
fața pufului $le- 

fost amenajat un 
lingă atelierul de lo- 
o fînlînă arteziană.

mi-

TELEVIZIUNE
SÎMBÂTĂ 10 AUGUST ‘

17.30 Pentru cel mici.
18,00 Stadion — emisiune de actualitate sportivă.
18.30 Mult e dulce șl frumoasă — emisiune de limbă română. 
19,00 Pentru școlari.
19.30 Telejurnalul de seară.
19,50 Buletinul meteorologic. Publicitate.
20,00 Tele-enciclopedla.
21,00 Tineri Interpret! români participantl la Festivalul 

Mondial al Tineretului șl Studenților de la Sofia.
21.20 Linii, puncte... de vedere — film muzical.
22,05 Invitatul nostru — cîntăretul de muzică ușoară Michele.
22.30 Film serial „Răzbunătorii".
23.20 Telejurnalul de noapte.

Produse de calitate, în sortimente 
variate, pentru populație

SPORT
Start în al 51-lea campionat

Renovări 
în 
contratimp

Cetățenii orașului Vulcan 
sint puși In fafa unui fapt bi
zar : cofetăria „Trandafirul", u- 
nica din localitate, este închi
să. Și, colac peste pupăză, nici 
grădina de vară a restauran
tului „Straja" nu poate să le 
ofere nimic din specialitățile 
de cofetărie, deoarece... încă 
nu s-a amenajat.

începute în plin sezon esti
val, Ia 16 iulie a. c., lucrările 
de renovare de la cofetăria 
„Trandafirul" se desfășoară cu

NOTA
viteza melcului. Pe de-o parte 
conducerea T.A.P.L. s-a mărgi
nit doar să dea comanda pen
tru renovare, fără să se mai 
intereseze de urgentarea aces
teia, idr pe de altă parte sec
torul I.I..L. din Vulcan a exe
cutat doar zugrăvirea cofetă
riei.

Deci, în cotratimp cu cerin
țele sezonului și ale cetățeni
lor, două unităîi care și-ar pu
tea manifesta din plin renta
bilitatea sînt închise. Comen
tariile sînt de prisos. Nu ne 
rămîne decît să propunem con
ducerii T.A.P.L. să deschidă 
cofetăria și grădina de vară... 
in ianuarie. Dacă se va fine 
cont de această propunere, 
poate că zeul Mercur le va 
sugera niscaiva idei și initia
tive...

După o perioadă cam lungă de 
„dor de fotbal", mîine se reia cam
pionatul în cele trei divizii: A, B și 
C. Este al 51-lea campionat al di
viziei A, care, spre deosebire de 
precedentele, reunește Ia start un 
număr sporit de echipe : 16. Alături 
de Politehnica Iași șl de Vagonul 
Arad, promovate direct în „A" prin 
cîștigarea celor două serii de „B", 
va continua să activeze în prima 
divizie Progresul București, trecută 
prin sita barajului de la Timișoara. 
Va activa, de asemenea, și revelația 
barajului, tinăra echipă Crișul Ora
dea, care a cedat locul în „B" for
mației Steagul roșu Brașov. La 
poarta divlzei A a bătut în acest 
an, pe caniculă timișoreană, și Si- 
derurnishil Galați, dar... a rămas la 
poartă.

De mîine, iubitorii fotbalului vor 
Ina iarăși, duminică de duminică, 
drumul stadioanelor, pentru a-și ur
mări idolii pe gazon, în jocul aces
ta atît de îndrăgit: fotbalul. De 
mîine, pe agenda discuțiilor zilnice, 
va figura încă un punct: fotbalul. 
De mîine, „microbiștii" vor face 
cură : de fotbal.

Cele 16 echipe se vor alinia mîi
ne pe 8 terenuri din țară pentru a 
saluta oficial publicul, pentru a-i 
oferi FOTBAL. La București și la 
Arad, Ia Bacău șl la Oradea, pretu
tindeni. startul este așteptat cu ne
răbdare, cu interes. In majoritatea 
echipelor au intervenit modificări. 
An venit noi jucători, au plecat al
ții, au fost promovate elemente ti
nere, talentate.

A pronostica în favoarea unei 
echipe sau a alteia, chiar din prima 
etapă, este riscant. Totuși — vom 
încerca, cu unele rezerve.

VICECAMPIONII JOACĂ IN CA
PITALĂ, Ia Steaua... care a răsărit 
campioană. Intr-un meci care va 
trebui să se ridice Ia nivelul cărți
lor de vizită ale celor două comba
tante, credem că argeșenii vor fi... 
tot în urma sleliștilor.

GIUI.EȘTEN1I primesc replica plo- 
ieștenilor. Noul cuplu rapidist Nea- 
gu — Sloicescu are toate șansele 
să se impună și să aducă victoria 
echinei feroviare.

DINAMOVIȘTII BĂCĂUANI îi 
vor avea adversari pe studenții clu
jeni. Titi Teașcă a scurtat vacanța 
studenților săi pentru a da o re
plică dirză foștilor săi elevi. Dar 
orice replică le-ar pregăti, Nicușor 
n o va accepta. Așa că pronostic 1.

TINĂRA ECIIIPĂ DE PE CRIȘ va 
fi vizitată de matura echipă de Ia

(Urmare din pag. 1)

I.I.L., că ele trebuie avansate In sco
pul ridicării pe o treaptă mal înaltă 
a eficientei economice, în scopul îm
bunătățirii calității produselor.

Despre indisciplina care se mai 
manifestă la unele locuri de muncă, 
cum este tîmplăria de la Livezeni, 
despre ridicarea calității produse
lor șl a îmbunătățirii aprovizionării 
cu materiale au vorbit, do aseme
nea, tovarășii Stănescu Gheorgbe. 
Inginerul sef al întreprinderii și 
Thaler ludovic, secretarul organiza
ției de partid. El au propus comi
tetului de direcție măsuri în vede
rea folosirii rationale a timpului de 
lucru de către toți salariații, îmbu
nătățirii asistentei tehnice, creșterii 
exigentei C.T.C., precum șl în pri
vința diversificării producției și a 
îmbunătățirii calității produselor.

Din partea Consiliului popular mu
nicipal Petroșani, la adunarea sala- 
riatilor de Ia I.I.L. a participat to
varășul vicepreședinte ing. Nicolau 
Ștefan. In încheierea adunării, tova
rășul Nicolau a semnalat șl alte de
ficiente care conduc Ia slaba cali
tate a unor produse ale industriei 
locale cum sînt: — mobilă, binale, 
materiale de construcții — făcînd 
totodată recomandări pentru reme
dierea lor, în scopul îmbunătățirii 
activității întreprinderii în al doilea 
semestru al anului. Vorbitorul a in
dicat comitetului de direcție să a- 
corde mai multă atenție diversifi
cării producției șl disciplinei, cali
ficării și ridicării calificării munci
torilor, sporirii exigenței șl răspun
derii fiecărui salariat pentru calita
tea produselor întreprinderii.

La
a-

regătiri peste tot.
club, multi artiști 
matori fac ultimele

retușuri Ia programul În
chinat Centenarului. Tot aici 
artiștii plastici și fotografii a- 
matorl au deschis o expoziție 
care omagiază figura mineru
lui.

Lupeniul întîmpină dubla săr
bătoare a minerilor din acest 
august cu rodul bogat al mun
cii, cu ctntece șl flori, cu a- 
fișele omagiale apărute pe col
turile străzilor, cu oa
menii săi mtndri și mulțumiți 
de viaja demnă ce o trăiesc.

i

La cantina T. C. M. din Vwkan

Intr-o scrisoare trimisă redacției, mai mulți abonați ai 
cantinei T.C.M.M. din Vulcan au sesizat unele deficiențe în 
ce privește deservirea, calitatea mincării și curățenia în lo
cal. Dînd curs sesizării, am fost oaspeți pentru cîteva ore ai 
cantinei. De la bun început am constatat că cele relatate de 
abonați în scrisoare sînt juste. Dar să relatăm ce am văzut 
la fața locului și concluziile desprinse din discuțiile avute 
cu personalul cantinei și cu cîțiva abonați.

...Dimineața zilei de 18 iulie. Bu
cătăria cantinei ne-a întlmpinat cu 
miros plăcut de mîncare. Dar ne-a 
intîmpinat și cu nedumerire: pe jos 
vase pline cu apă, camuflate în se
miobscuritatea încăperii datorită lip
sei de curent electric și a pereților 
înnegriți de funingine. Din discuțiile 
avute cu tovarășii Merca Teodor, 
responsabilul cantinei, și bucătărea 
sa Oprea Claudia, aflăm și alte ne
cazuri întîmpinate din pricina între
ruperii curentului electric. Persona
lul cantinei a lucrat toată noaptea 
la prepararea mincării pentru a 
doua zi, deoarece fără energie e- 
lectrică nu funcționează injectoarele 
cu motorină de la sobele de gătit. 
„De data aceasta încă e bine, fiindcă 
am fost anunțați din timp de între
ruperea curentului și deci am putut 
iua măsuri să gătim mîncare. Al
teori însă nu sîntem anunțați" — 
ne spune responsabilul.

— Dar cu pereții ce s-a întîmplat 
de sînt așa de înnegriți?

— Sînt victimele răbufnirilor re 
petale ale coșului de evacuare a 
fumului. Să vedeți atunci cum nin
ge cu funingine în încăperea bucă- 
lăriei îneît nu prididim cu acoperi
tul cazaneior — relata cu amărăciu
ne bucătăreasa.

— Cauza acestor ninsori negre?
— Este run coș de aeraj al blo

cului și nicidecum pentru evacua
rea fumului și funinginei — ă expli
cat tovarășul Merca.

— Dar care e rostul vaselor cu 
apă ?

— Facem provizii pentru o even
tuală întrerupere. Fără rezervă de 

iapă nu putem nici găti, nici face 
curățenie — ne explică bucătăreasa 
Oprea Claudia.

De fapt sala de mese nu ne-a pri
mit cu un aspect plăcut. Pe jos, 
murdărie și bucăți de pîine împrăș
tiate peste tot. Și era ora 10,30' 
Deci masa de dimineață se termi
nase de mult și se putea face cu
rățenie.

Ni s-a furnizat și în această di
recție explicații... La cantina T.C.M.M. 
din Vulcan iau zilnic masa 250 de 
abonați. Dintre aceștia 150 sînt sa- 
lariati ai minei Vulcan, care servesc 
3 mese pe zi. Pentru ca abonații să 
se poată încadra în programul de 
lucru al minei, s-a prelungit exce
siv de mult orarul de deservire la 
cantină. Masa de dimineață se ser
vește de la ora 3,30 pînă la ora 9, 
prînzul între orele 12—17 și cina 
de la ora 19 la 1. Așadar, program 
încărcat, personal de deservire in
suficient pentru orarul prelungit și 
numărul mare de abonați. (La can
tină se gătește și pentru circa 50 
de abonați din Uricani). Dar sînt în- 
tr-adevăr acestea greutăți de neîn
vins? -I

Printr-o mai bună organizare a 
muncii, o mai judicioasă repartizare 
a personalului pe schimburi, un con
trol și o îndrumare mai eficientă

din partea conducerii cantinei se 
poate trece peste toate greutățile. 
Acest lucru a reieșit și din discu
ția cu mai multi abonați.

Încă înainte de ora 12 au Înce
put să sosească unul ctte unul abo
nații care urmează să servească 
masa de prînz. Așteaptă fiecare la 
rînd, în fata ghișeului. Primesc am
bele feluri de mîncare deodată (?). 
Iată ce ne-au relatat cîțiva dintre 
abonați.

Ailinca Constanlin, salariat la E.M. 
Paroșeni: înainte vrepie eram ser
vili la masă. Acum stăm și aștep
tăm rîndul la ghișeu. E bună și au
toservirea dar să avem la îndemînă 
tăvi, altfel, în înghesuială, verși 
mîncarea pe tine. La cantină avem 
două meniuri : unul cu 9,50 lei și 
altul cu 13 lei. Aș plăti bucuros 13 
lei să iau masa la meniul special, 
dar mîncarea aproape că nu diferă 
cu nimic.

Dorneanu Mihai, salariat la TCMM: 
Sînt șef de brigadă la lucrările de 
construcții industriale aferente funl- 
cularului nou de la Coroești și a- 
proape toti membrii brigăzii luăm 
masa la cantină. Despre calitatea 
mincării nu ne putem plînge, însă 
este insuficientă. După părerea mea, 
ar fi necesar un comitet de cantină 
care să controleze cantitatea ali
mentelor ce se alocă la numărul de 
abonați.

Dubiea I. Vasile, salariat la E.M. 
Vulcan: Oricare om civilizat dorește 
să meargă la masă curat. Insă, de 
multe ori se întîmplă să nu curgă 
apa nici la cămin și nici la cantină. 
Mai spală-te dacă poți.

Filip M. loan : O formă de control 
a cantității alimentelor este într-a- 
devăr necesară. După cîte știu, din- 
ir-un pachet de margarină se îm
part rații pentru 6 abonați. Fără să

exagerez, am văzut făcîndu-se din- 
tr-un pachet 18—20 de rații. E clar 
că se sustrage din margarină. Pot 
să dau explicații: In noaptea de 8 
iulie, spre exemplu, în jurul orei 
23, veneam cu apă de la cișmea. Trei 
dintre salariatele cantinei se pregă
teau să plece acasă. Fiind geamul 
deschis, am văzut cum își umpleau 
sacoșele cu carne, pîine șl alte ali
mente de la magazia cantinei. Din 
această cauză cred că și rația de 
pîine, în loc să aibă 250 gr la o 
masă, cîntărește doar 150—160 de 
grame. Ar fi bine ca, din cînd în 
cînd, să treacă și responsabilul can
tinei prin sala de mese deoarece nu 
l-am văzut niciodată pînă acum.

Din discuțiile purtate cu persona
lul de deservire, cu mai multi abo
nați, rezultă că Ia cantina T.C.M.M. 
de Ia Vulcan există o seamă de de
ficiente. Pentru înlăturarea lor se 
impun măsuri :

® Amenajarea unui coș nou 
de evacuare a fumului.

@ Zugrăvirea bucătăriei.

@ Instituirea unui control 
riguros asupra modului cum 
sînt folosite alimentele alocate 
abonațiior. In acest sens pro
punerea de a se înființa un 
comitet de cantină este bine
venită.

© O mai judicioasă reparti
zare a personalului pe schim
buri.

© îmbunătățirea activității 
cantinei din Vulcan să stea 
mai mult în preocupările gos
podarului din cadrul Grupului 
de șantiere al T.C.M.M.

D. CRIȘAN
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PETROȘANI — 7 Noiembrie: Un 
dolar găurit; Republica: Inimă ne
bună... nebună de legat; PETRILA: 
Agonie și extaz; LONEA — Mine
rul : Eroii de la Telemark; ANI- 
NOASA: Eddie Chapman, agent se
cret ; VULCAN: Un bărbat și o fe
meie ; PAROȘENI: Leul african ; 
LUPENI — Cultural: Ea va rîde ; 
Muncitoresc: 'Dragă Brigitte; URI
CANI : Profesorul distrat.

LOTO
La tragerea loto din 9 august 

1968 au fost extrase din urnă ur
mătoarele numere :

78, 85, 21, 44, 59, 34,
48, 56, 4, 17, 72, 1.

Fond de premii: 799 461 lei.
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DESTĂINUIRI 
despre profesiimea

(Urmare din pag 1)

In vîrful 
piramidei 
vredniciei

Bărbatul acesta puternic șl 
cu privirea ageră, pe nume 
NICOARĂ TRAIAN, conduce 
nn colectiv de mineri de pes
te 7 ani, răstimp în care nu-și 
amintește să-i fi reușit fapte 
den ' 'te pe frontul cărbune
lui. Brigada îndeplinea planul 
sau îl depășea cu cîteva pro
cente; și cam atît. Luna tre
cută au făcut însă saltul rlv- 
nit de multe brigăzi atingînd 
vîrful piramidei vredniciei mi
nerești : realizarea unui randa
ment de 9,75 tone cărbune 
pe post. Iată și răspunsul bri
gadierului la întrebarea : „Cum 
a ti reușit ?".

— „Colectivul nostru (sec
torul IV de la mina Aninoa- 
sa) a trecut prin momente gre
le. Din cauza focurilor de mi
nă s-a împuținat pentru un 
timp numărul abatajelor. Ne-am 
dat seama că pe umerii noștri 
apasă o răspundere marc. Doar 
nu era să rămîoă sectorul 
nostru de rușine tocmai a-

cum, cînd se sărbătorește ziua 
noastră. Așa că ne-am organi
zat munca mai bine, am lucrat 
cu spor și am înaintat în a- 
bataj cameră cu 240 metri tn- 
tr-o lună. Dar să știți că me
ritul principal în obținerea a- 
cestei viteze de lucru aparți
ne schimbului condus de Po
pescu Nicolae !".

Omul despre al cărui loc de 
muncă un inginer spunea că 
„n-ai ce comenta cînd mergi 
acolo în control" vorbește des
pre alții, îi scoate în evidentă 
pe alții...

Ardea în el 
o flacără 
nestinsă...

DEAC GAVR1LĂ n-avea de- 
cît 15 ani cînd pășise pentru 
prima dată în atelierul impro
vizat al minei Lupeni. Sînt 
peste două decenii și jumă
tate de atunci. Ca ucenic, a 
făcut cunoștință cu sculele de 
diferite forme și mărimi, cu 
șuruburile, dar și cu „proce
deele" umilitoare ale calfelor 
din vremea aceea. De cîte ori 
n-a fost înjurat, bruscat! Pen-

de miner
tril ce? Poate pentru că era 
cel mai tînăr, poate pentru că 
venise să-și cîșlige o pîine, 
poate pentru că vroia să în
vețe o meserie.’

In ei însă ardea o flacără 
nestinsă : pasiunea pentru me
serie. Dacă nu s-ar fi simfit 
îndrăgostit de „brățara de 
aur", ar fi dat bir cu f ugitii. 
Așa... A rămas „pe poziție". 
Muncind, înfruntînd greutățile, 
a ajuns calfă, apoi meșter. In 
1964, maistrul Deac Gavrilă a 
fost detașat ia E. M. Uricani 
pentru rezolvarea unor proble
me mecanice la sectorul I. 
Aici, multe utilaje trebuiau ve
rificate, puse la punct, i’ontru 
aceasta era nevoie de timp. 
Maistrul Deac a găsit singur 
soluția, holărînd să rămîriî pe 
mai departe la sectorul 1 al 
minei Uricani. Despre frumse- 
tea meseriei lui vorbește cu 
superlative :

— E o meserie frumoasă, 
bănoasă. îmi dă cea mai ma
re satisfacție atunci cînd toate 
utilajele funcționează normai, 
cînd știu că din sectorul nos
tru iese zilnic întreaga pro
ducție de cărbune planificată, 
816 tone.

Pe traiectoria 
unor fapte 
autentice 
cu rezonanță

In abatajul cameră nr. 12, 
din blocul III, orizontul 580 
al minei Uricani rămăsese un 
pilier neexploatat. Brigăzile de 
mineri solicitate nu se încu
metau să lucreze aici. Era pe
riculos. Brigadierul Scorpie 
Gheorghe, cu „șoimii" lui, au 
început asaltul spre muntele 
de „diamant negru". Intîi au 
„bătut" o galerie pe lingă pi
lier, apoi, după rearmare, au 
început exploatarea cărbunelui. 
Peste 700 tone de „aur negru" 
vor fi astfel puse în valoare.

SCORPIE GHEORGHE a in
trat pentru prima dată în mi
nă acum 11 ani. După putini 
ani, prin priceperea și hărni
cia de care dă dovadă, ajun
ge brigadier. Cu timpul bri
gada sa devine una dintre cele 
mai bune din cadrul exploată
rii. II nemulțumesc însă rezul
tatele colectivului din abata
jul vecin. In luna iunie a pre
luat conducerea acestei bri
găzi. Acum, brigada de la a- 
batajele nr. 10 și 12 realizea
ză depășiri medii lunare de 20 
de procente. Sînt fapte auten
tice, care acolo, în adîncurl, 
la orizontul 580, au o și mai 
mare rezonanță.
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PĂRINȚI ȘI ELEVI !
Spre a evita aglomerația cu ocazia 

începerii anului școlar. — PROCI1 iiSAȚl" 

VA DIN ȚEVII’ rechizite școlare.

• IMIIIi (lispu!i lie un Kiliiți uliii le: •
© GHIOZDANE
® MAPE
© SERVIETE
@ PENARE
® STILOURI
® CAIETE
@ DIVERSE RECHIZITE ȘCOLARE

T.A.P.L. PETROȘANI
Anunță publicul consumator că:
In ziua <Ie 10 august a.c. se va des

chide, în localul nou din complexul 
‘ comercial Petrila, restaurantul ,,'i’ran- 
silvania“ cu următoarele unități:

— restaurant
— bufet expres
— cofetărie
— bucătărie de bloc
•— unitate de deservire a sifoanelor

I Publicul consumator esle invitat a frecventa cu încre
dere unitățile din complex care vor asigura zilnic o gamă 
largă de sortimente și în special preparate de bucătărie la

« prețuri convenabile, precum și o deservire ireproșabilă.

La cerere, executăm comenzi de preparate de bucătărie 
și cofetărie penlru acasă, precum și organizarea de întru
niri tovărășești, petreceri familiare, nunți ele.

mare. Farul nu va străluci... pe 
Criș. Crișul e... repede.

PROGRESUL NU VA POPOSI în 
dulcele tîrg al Ieșilor. Meciul se 
joacă la Pașcani. Pentru a evita o 
nouă corigență, studenții ieșeni tre
buie să ia un start bun. Și li vor 
lua.

CIȘTIGĂTOR1I „CUPEI ROMÂ
NIEI", dinamoviștii bucureșteni, 
joacă la Tg. Mureș. Băieții lui Bone, 
care au trăit emoțiile barajului pînă 
în ultima etapă a campionatului, ar 
putea oferi publicului local satis
facția unei victorii. La fel de bine 
ar putea obține cele două puncte șl 
bucureștenii, avantajați de cel mai 
valoros lot.

ECHIPA DIN CETATEA BANILOR. 
Universitatea Craiova, care ..alune
că" în mare viteză pe toboganul 
clasamentului (bine că n-a mai ținut 
campionatul...) evoluează în fața 
propriilor suporteri. Parteneră de în
trecere : U.T.A., veșnica pepinieră 
de fotbaliști. Credem că noii antre
nori „olteni", Coidum — Frîncules- 
cu, cărora nu le mai „plăcu* apa 
din Valea Jiului, vor conduce echi
pa spre victorie.

IN SFIRȘIT, ECHIPA NOASTRĂ. 
Jiul Petroșani, joacă „prima carte" 
din acest campionat Ia Arad, cu 
proaspăta promovată în „A", Vago
nul. Se întîlnește tehnica și rutina 
(Jiul) cu elanul și voința (Vagonul). 
In „Cupa României" a învins Va
gonul. Acum ar fi rîndul Jiului să 
cîștige. Dar dorința de afirmare a 
arădanilor, mai ales că joacă în 
fața propriilor suporteri, ne oprește 
să acordăm toate șansele pe- 
troșănenilor. Totuși, Jumătate le 
acordăm. Să sperăm că tn duelul 
Stoker — Macavel, ultimul nu se 
va mai putea strecura prea abil 
„printre...".

Așadar, de mîine Ia fotbal.
In A, B și C.

G. DINU

EI:EiI:ii!lI:IHI:(<i>IE:HII!!:I::H:II!!!I:iiilIiiiI::iinHli:l

dio
DUMINICĂ 11 AUGUST

PROGRAMUL I

6.00 Buletin de știri; 6,05 Voio
șie pe portativ — muzică ușoară ; 
7,00 Muzică populară; 7,30 Radioj 
publicitate; 7,50 Muzică din opereț 
te; 8,00 Radiojurnal. Sumarul pre^ 
sei ; 8,15 Ilustrate muzicale; 9,00 
Radiomagazinul femeilor ; 9,30 Co
rul' de copii al Radioteleviziunii ; 
9,45' Soliști și orchestre; 10,00 Ora 
satului ; 10,40 Canțonete interpreta; 
te de Valentin Teodorian și Mario 
Lanza; 11,00 Buletin de știri; 11,10 
Noi înregistrări de muzică populară;
11.30 Cintă Margareta Pîslaru și
Paul Anka; 12,00 De toate pentru 
toti; 12,55'Cinci minute cu poezia; 
13,00 — 17,00 Estrada duminicală ® 
14,00 Radiojurnal. Buletin meteoro; 
logic © 15,00 Concurs cu public
— Nicolae Labiș @ 16,00 Buletin
de știri;, 17,00 Sport și muzică; 
20,00 Radiojurnal; 20,10 Muzică u- 
șoară de Temistocle Popa; 20,25
Din repertoriul lui Dan Moisescu ;
20.40 Teatru radiofonic: „Ringul" 
de Ioan Grigorescu ; 21,40 Noutăți 
de muzică ușoară cu Trini Lopez ; 
22,00 Radiojurnal. Buletin meteoro
logic. Sport; 22,20 Orchestra Pe
rez Prado ; 22,30 Moment poetic ;
22.40 Concerte de Giovanni Battista
Pergolesi; 23,07 In ritm de dans.
Emisiune muzical distractivă ; 24,00 
Buletin de știri; 0,05—5,00 Estrada 
nocturnă.

PROGRAMUL II

6,00 Răsună cîntecul șl Jocul pe * 
întinsul patriei ; 6,30 Buletin de
știri ; 6,35 Divertismente pentru fan
fară ; 6,45 Radio-publicitate; 7,00
Dansuri din operete; 7,15 Muzică 
ușoară; 7,45 Buletin de știr!; 7,54 
Două flori — două melodii; 8,00
Muzică populară; 8,15 Teatru radio
fonic pentru copii: „lntîlnire cu 
Winetou”; 9,00 Album folcloric;
9.30 Buletin de știri; 9,33 Dansuri
instrumentale; 9,50 Prelucrări co
rale de Timotel Popovici ; 10,00 Din 
operetele luț Nicolae Kirculescu;
10.15 Tineri interpret! de muzică 
ușoară; 10,45 A șaptea artă; 11,00 
Concertul capodoperelor: „Marea"
— trei schițe simfonice de Claude 
Debussy; 12,30 O melodie — trei 
interpret!; 12,40 Cîntăreti români 
pe scenele lumii: Marina Crîlovici; 
13,00 Radiojurnal. Buletin meteoro
logic; 13,10 Orchestra de muzică 
populară a Radioteleviziunii; 13,35 
Concert de prînz; 14,30 Unda veselă; 
15,00 Cîntă Domenico Modugno;
15.15 Pagini alese din folclorul nos
tru muzical; 15,30 Caleidoscop mu
zical ; 16,00 Melodii de Radu Șer- 
ban și Gelu Solomonescu ; 16,30
Cîntece și jocuri; 17,00 Buletin de 
știri; 17,05 Scurt recital al pianis
tului Corneliu Gheorghiu; 17,15 Or
chestra de estradă a Radioteleviziu- 
nii ; 17,30 Revista literară radio; 
18,00 Din creația simfonică a com
pozitorului Theodor Rogalski : Schi
tele simfonice „Paparudele" și „In- 
mormîntare Ia Pătrunjel"; 18,20 
Noutăți cu formația Beach Boys;
18.40 Cîntece și jocuri populare;
19,00 Buletin de știri; 19,05 Metro
nom '68; 20,00 Simfonia nr. 39 în 
Mi bemol de Mozart; 20,30 Vă in
vităm la dans; 21,00 Radiojurnal. 
Sport; 21,10 Interferențe lirice;
22,10 Romanțe; 22,30 Carnavalul 
melodiilor ; 23,00 Radiojurnal; 23.07 
Festivalul muzical international 
„MUSICA AN7IQVA" —Brno 1967; 
24,00 Din nou dans; 0,30 Jazz; 0.55 
—1,00 Buletin de știri. Buletin me- 
teo-rutier.
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Vizita președintelui R.S.F. Iugo
slavia în Cehoslovacia

PRAGA 9 (Agerpres). — Vi
neri după-amiază a sosit la 
Praga Iosip Broz Tito, preșe
dintele Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, președintele 
R.S.F. Iugoslavia, care, în frun
tea unei delegații a C. C. al 
U.C.I., va face o vizită oficială 
de două zile în Cehoslovacia, 
la invitația Comitetului Central 
al P.C. din Cehoslovacia.

Din delegație fac parte Mial- 
ko Todorovici, secretar al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
U.C.I., Krste Țrvenkovski, pre
ședintele C.C. al U.C. din Ma
cedonia, membru al Prezidiu
lui C.C. al U.C.I., Vladimir 
Popovici, membru al Prezidiu- 
lu' C.C. al U.C.I., Stane Kavcici, 
membru al C. C. al U.C.I., și 
alte persoane oficiale.

La sosire, pe aeroportul din 
Praga, delegația a fost întîm- 
pinată de Alexander Dubcek, 
prim-secretar al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, Ludvik Svobo
da, președintele Cehoslovaciei, 
și alți conducători de partid și 
de stat.

Cetățenii orașului Praga au 
făcut o primire călduroasă, en
tuziastă președintelui Tito. De 
la aeroport și pînă în Piața 
Hradului, mii de cetățeni și-au 
manifestat sentimentele de 
prietenie care leagă popoarele 
Iugoslaviei și Cehoslovaciei.

După cum transmite Taniug, 
la plecare, Iosip Broz Tito a 
făcut următoarea declarație 
ziariștilor: „Am fost invitați

în Cehoslovacia să facem un 
schimb de păreri. Pe noi ne in
teresează dezvoltarea Socială 
din Cehoslovacia și constatăm 
că și poporul cehoslovac are 
o atitudine prietenească față 
de noi. Mergem în vizită în 
Cehoslovacia, deoarece aceasta 
este dorința noastră comună".

In aceeași zi la Hradul din 
Praga, au început convorbirile 
dintre delegațiile C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia și C. C. al 
U.C.I.

Delegația cehoslovacă la 
convorbiri este condusă de 
Alexander Dubcek, prim-secre
tar al C.C. al P.C.C. Din dele
gație fac parte Ludvik Svobo
da, președintele Cehoslovaciei, 
Oldrich Cernik, și Josef Smr- 
kovsky, membri ai Prezidiului 
C.C. al P.C.C., Jozef Lenart, 
membru supleant al Prezidiu
lui, secretar al C.C. al P.C.C., 
si ambasadorul Cehoslovaciei 
in Iugoslavia, Ladislav Simo- 
vic.

★

înainte de începerea convor
birilor, președintele Tito a fă
cut o vizită, însoțit de membrii 
delegației iugoslave, președin
telui Cehoslovaciei, Ludvik 
Svoboda la reședința acestuia. 
La întrevedere, care s-a des
fășurat într-o atmosferă prie
tenească, au participat mem
brii delegației C.C. al P.C.C. 
la convorbiri.

INCIDENTELE IORDANO-ISRAELIENE

DEZBATERILE DIN
CONSILIUL DE SECURITATE

NEW YORK 9 (Agerpres). —
Consiliul de Securitate a con

tinuat vineri examinarea plîn- 
gerii Iordaniei și a contra-p’în- 
gerii Israelului, în legătură cu 
atacul lansat la 3 august de 
forțele israeliene împotriva te
ritoriului iordanian. Primul vor
bitor, reprezentantul Paragua
yului, Miguel Solano Lopez, a 
deplîns numeroasele violări ale 
încetării focului și a chemat 
Consiliul de Securitate să ceară 
părților în cauză respectarea 
încetării focului pentru a per
mite reprezentantului secreta
rului general al O.N.U. în O- 
rientul Apropiat să-și continue 
misiunea cu succes.

Brajesh Mishra (India) a a- 
preciat că Consiliul de Secu
ritate trebuie să-și concentreze 
acțiunea în direcția respectării
,.....;........-...................................... î

I Agendă I 
I econo- | 
i mică
i @ Un bilanț al Băncii i
• Franței arată că în urma e- i 
: venimentelor din luna mai, : 
i pierderile de devize au atins i 
ț cifra de 2.123 milioane do- j 
i lari, rezervele franceze redu- : 
i cîndu-se astfel la aproxima- i 
i tiv 4.800 milioane dolari.

© Din datele publicate de : 
i Ministerul de Finanțe al : 
I S.U.A., reiese că deficitul bu- i 
: getar pe anul fiscal încheiat i
■ la 30 iunie a.c. este de 25,4 i 
: miliarde dolari. Acest defi- i 
: cit, apreciază economiștii, : 
: este determinat de sporirea ; 
î cheltuielilor militare.

© Balanța comercială a : 
i Israelului a înregistrat în pri- : 
i mul semestru al acestui an

■ un deficit de 185 milioane 
j dolari. Valoarea importurilor
■ a crescut în perioada res

pectivă cu 146 milioane do-
j lari, în timp ce valoarea ex- 
I porturilor a înregistrat o creș- 
: tere de numai 42 milioane 
i dolari.

© Japonia va întrece pro
babil la sfîrșitul acestui an 
R.F. a Germaniei în privința 
produsului național brut, si-

■ tuîndu-se astfel pe locul al 
i treilea după S.U.A. și U.R.S.S. 
i Experții japonezi consideră 
: că produsul național brut al 
: Japoniei va fi la sfirșitul a- 
j cestui an de aproximativ 133 
i miliarde dolari.
i @ Iranul și Tunisia au 
; semnat un acord comercial 

care prevede că partea ira-
• niană va exporta automobi- 
; le, produse petroliere și mi- 
i nereuri, iar cea tunisiană fos-
• fați și produse alimentare.

@ Inflația a dus în pri- 
i mul semestru al anului 1968
■ la creșterea costului vieții în
• Uruguay. Potrivit datelor date 
i publicității, prețul alimente- 
i lor a crescut în luna iunie 
: cu 9,64 la sută față de luna 
i mai. Se apreciază că pină la 
i sfîrșitul anului costul vieții va 
î depăși 136,5 la sută, procen- 
I tul cel mai ridicat atins în 
| 1967.

© Firma italiană „Snan 
; Progetti" va construi în Alge- 
: ria o conductă pentru trans- 
i portat petrol în lungime de 

575 km. Ea va fi dată în ex
ploatare la sfirșitul anului 
1970 și va avea o capacita
te inițială de 6 miliarde m.c.

depline a încetării focului, tre
buie să condamne acțiunea mi
litară a Israelului și să insiste 
ca toate părțile să-și aducă 
contribuția deplină la misiunea 
reprezentantului secretarului 
general al O.N.U., U Thant, în 
Orientul Apropiat, Gunnar Jar
ring.

Reprezentantul Braziliei, Joao 
Augusto de Araujo Castro, a 
declarat la rîndul său că Con
siliul de Securitate trebuie să 
sprijine prin prestigiul și au
toritatea sa misiunea lui Gun
nar Jarring, insistînd ca toate 
părțile să respecte întru totul 
încetarea focului. El a afirmat 
că atmosfera din Orientul A- 
propiat s-ar îmbunătăți în ca
zul în care s-ar reduce sau ar 
înceta livrările străine de arme 
țărilor arabe și Israelului.

Iakov Malik, reprezentantul 
U.R.S.S., a subliniat dreptul la 
rezistență a populației terito
riilor ocupate, arătînd că nu 
este vorba de acțiuni ale unor 
teroriști sau sabotori ci ale 
patrioților care rezistă ocupa
ției israeliene. Consiliul de 
Securitate, a declarat ei, tre
buie să oblige Israelul să res
pecte hotărîrile Consiliului și 
să ia „măsurile adecvate și se
vere' în acest scop.

Muhammad El Farra, repre
zentantul Iordaniei, a prezentat 
Consiliului de Securitate docu
mente fotografice ilustrînd, du
pă cum a declarat el, „distru
gerea obiectivelor civile și u- 
ciderea de inocenți" de către 
aviația israeliană. Reprezentan
tul Israelului, Joseph Tekoah 
a contestat aceste documente 
și a afirmat că aviația israe
liană a atacat „numai baze ale 
teroriștilor"..

Următoarea ședință a Consi
liului de Securitate va avea 
loc luni, la 19,00 GMT.

VIETNA
MUL
DE SUD

© Ciocniri violente în
tre detașamente ale 
F.N.E. și trupele ameri- 
cano-saigoneze.

© Mari pierderi înre
gistrate de trupele ame
ricane.

SAIGON 9 (Agerpres). A- 
tît joi după-amiază cit și 
vineri dimineața s-a 1 sem
nalat ciocniri violente în
tre detașamentele F.N.E. și 
trupele americano-saigoneze 
în mai multe regiuni din 
Vietnamul de sud. In pro
vinciile septentrionale, la 
sud de zona demilitarizată, 
au avut loc joi lupte grele 
între unități ale forțelor pa
triotice și două batalioane 
ale trupelor saigoneze. Ar
tileria patrioților a lansat 
sute de obuze de 105 mm 
asupra pozițiilor întărite 
saigoneze situate în apro
pierea bazei americane de 
Ia Gio Linh. S-au înregistrat 
pierderi grele în rîndul e- 
fectivului trupelor saigone
ze.

Timp de mai multe ore, 
relatează agenția France 
Presse, patrioțiî, amplasați 
pe poziții întărite, au des
chis focul asupra tancuri
lor saigoneze. Mai multe 
tancuri au fost distruse.

De asemenea, în apropie
rea capitalei sud-vietname- 
ze, luptele violente, care 
s-au desfășurat timp de 
două zile între forțele pa
triotice și unități ale celei 
de-a noua divizii de infan
terie a S.U.A., au luat sfîr- 
șit vineri dimineața. S-au 
înregistrat pierderi de am
bele părți.

SAIGON 9 (Agerpres). 
Pierderile suferite de trupe
le americane din Vietnamul 
de sud în săptămîna de la 
28 iulie la 3 august se ri
dică la 171 morți și 1.050 
răniți, a anunțat un purtă
tor de cuvînt militar 
al S. U. A. de la Sai
gon. Tot potrivit surselor 
americane, bilanțul pierderi
lor înregistrate de corpul 
expedițional al S.U.A. de 
la începutul războiului se 
cifrează în prezent la 26.461 
morți, 166.180 răniți și 1.187 
dispăruți.
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VIETNAMUL DE SUD. — 
O nouă localitate deasupra 
căreia flutură drapelul F.N.E. 
— orașul eliberat Go Dau, 
Tay Ninh.

LIBIA
Una din țările așezate in 

partea nordică a 
tului african este 
ritoriu ocupat de 
sec. al Vll-lea,

continen- 
Libia. Te- 
arabi in 
provincie

turcească între 1551-1912 și 
apoi colonie italiană pină 
în 1944, Libia devine regat 
independent 
federală la

Cil
24

organizare 
decembrie

ECUADOR. — Piața Independenței din orașul Quito, capitala țării.

Richard Nixon despre 
politica internă 
și externă a S.U.A.

R.P. a Yemenului de Sud

Trupele guvernamentale 
au înăbușit rebeliunea 
triburilor dizidente

ADEN 9 (Agerpres). Trupe- 
pele guvernamentale din Re
publica Populară a Yemenului 
de Sud au înăbușit rebeliunea 
declanșată cu două săptămîni 
în urmă de o serie de triburi di
zidente în regiunea muntoasă 
din nordul țării, în apropierea 
frontierei cu Republica Arabă 
Yemen — a anunțat ministrul 
informațiilor, Abdullah Aii 
Ogba. Principala fortăreață a 
triburilor rebele, orașul Saeed 
— fosta capitală a șeicatului 
Aulagi — a fost cucerită de 
trupele guvernamentale vineri 
dimineața. Cu o zi în urmă, în 
regiunea nordică a țării, mai 
ales în sectorul Beihan, au a-

vut loc lupte sîngeroase. în 
urma cărora forțele guverna
mentale au preluat controlul 
asupra defileului Alnagba, ce 
deschide drumul spre Saeed.

Un comunicat difuzat de 
postul de radio Aden preciza 
că forțele rebele intenționează 
să deschidă un nou front la 
aproximativ 200 mile de capi
tala țării. Aceste triburi — 
menționa comunicatul — s-au 
aflat sub comanda lui Saleh 
Ahmed Seif, una dintre per
soanele apropiate fostului con
ducător al Beihanului, Sharifsk 
Ahmed Alhabili, aflat actual
mente în Arabia Saudită.

CURIER • CURIER CURIER

vinovată de situația 
se află S.U.A., atit 
intern, cît și pe plan 
„America este astăzi

în 
Pe 

ex-
în

s-au
A 

instau- 
în A-

revistă

MIAMI BEACH 9 (Ager
pres). La încheierea lucrărilor 
celei de-a 29-a Convenții na
ționale a Partidului republican 
din S.U.A., Richard Nixon, de
semnat candidat pentru alege
rile prezidențiale din noiem
brie, a rostit un discurs în ca
re a expus punctele sale de 
vedere în legătură cu politica 
internă și externă a Statelor 
Unite. El a criticat actuala ad
ministrație, afirmînd că ea se 
face 
care 
plan 
tern,
dificultate nu pentru că popo
rul său a slăbit, ci pentru că 
conducătorii săi au slăbit. S-au 
făcut mari promisiuni și 
întreprins puține acțiuni, 
sosit momentul pentru 
rarea unui nou guvern 
merica" — a spus el.

După ce a trecut în
erorile comise de Administra
ția Johnson în problemele de 
politică externă, candidatul re
publican a afirmat că „prima 
prioritate în politica externă 
a viitoarei administrații tre
buie să o aibă încheierea 
„onorabilă” a războiului din 
Vietnam”. Nixon a preconizaț 
o revizuire a angajamentelor 
americane în străinătate. Men- 
ționînd că în perioada actuală 
rezolvarea problemelor inter
naționale nu se poate face de- 
cît pe calea negocierilor paș
nice, fostul vicepreședinte al 
S.U.A., a arătat însă că „se 
impune restabilirea puterii’ 
Statelor Unite, astfel îneît ne
gocierile să poată fi purtate 
de pe poziții de forță și nici-

Addis Abeba

slăbi-odată să nu manifeste 
ciune". Richard Nixon a afir
mat, de asemenea, necesitatea 
„restaurării respectului față 
de Statele Unite în lume".

Referindu-se la problemele 
interne, actualul candidat al 
Partidului republican a arătat 
că se impune să li se acorde 
negrilor șanse egale cu ale 
celorlalți americani. „Visul a- 
mericanilor", a subliniat vorbi
torul, este de a avea un pre
ședinte care să fie respectat, 
de a stabili egalitatea între 
toți cetățenii americani, indi
ferent de originea lor, de a se 
obține stabilitatea dolarului. 
Se pare că „lunqa noapte a 
Administrației democrate" este 
pe punctul de a lua sfîrșit, a 
spus el în încheiere.

© Atașatul de presă al fos
tului vicepreședinte, Richard 
Nixon, candidat republican la 
alegerile 
clarat că 
participe 
democrat 
levizată la 
date problemele majore care 
preocupă în prezent America.

prezidențiale, a de- 
acesta este gata să 
cu adversarul său 
la o dezbatere te- 

care să fie abor-

la 
s-a

@ Convenția Partidului re
publican a aprobat în ultima 
sa ședință numirea guvernato
rului statului Maryland, Spi
ro Agnew, drept candidat 
vicepreședinție. Lupta
dat între quvernatorul Mary- 
landului, ales de Nixon, și 
George Romney, guvernatorul 
statului Michigan, propus de 
deleqația din Nevada, 
a obținut 1.221 voturi, 
de al doilea 186.

Primul 
iar cel

Negocierile de pace
mgeria^o^blafreze

ADDIS ABEBA 9 (Agerpres). 
Vineri s-a desfășurat la Addis 
Abeba cea de-a treia ședință 
din cadrul negocierilor 
pace nigeriano-biafreze. 
cursul ședinței care s-a 
șurat cu ușile închise,

de
In 

desfă- 
șeful

Njoku, 
de pa- 
de de- 
nerea- 
formu-

195L In anul 1964 regimul 
federal este desființat și 
bia devine astfel un stat 
nitar.

Libia are o suprafață 
aproape 1.800.000 km1 
populație care se ridică 
circa 2 milioane de 
lori. Majoritatea 
este rurală. Principalele așe
zări urbane sint : 
Benghazi, Misurata, 
Garian ș.a. Ca 
lalea celorlalte 
pămintul libian 
adincurile sale 
minte de petrol, 
bogăție — petrolul — a în
ceput să fie exploatată in 
1955. Un număr de peste 30 
de companii străine dețin 
concesiuni care se ridică la 
60 la sută din teritoriul tă
rii. Se 
[ia de 
/ungă 
lioane 
baril este egal cu circa 
I). Prin cinci conducte 
troliere se scurge către 
re această imensă bogăție, a 
cărei principali achizitori sint 
R.F. a Germaniei, Anglia, 
Italia, Franța, Olanda și Sta
tele Unite.

Autoritățile libiene fac in 
prezent eforturi pentru a 
asigura o dezvoltare mai in
dependentă 
subsolului, 
dezvoltării 
zona oazelor
unde se obțin producții bu
ne de măsline, curmale, 
trice ș.a.

In fotografia de față 
prezentăm un aspect din 
rașul libian T ripoli.

Li-
u-

de 
și o 

la 
locui- 

populației

Tripoli,
Zavia, 

majori- 
arabe, 

în

și In 
țări 

ascunde 
bogate zăcă- 

Această

apreciază ca produc- 
petrol a Libiei să a- 
la aproape două 
de barili pe zi. ■

mi- 
(Un
150
pe- 

ma-

a exploatării 
impulsionarea 

agriculturii în 
și a coastei,

ci-

vă
o-

delegației biafreze, Eni 
a calificat propunerile 
ce prezentate anterior 
legația nigeriana drept 
liste. Principala cerere
lată în aceste propuneri este, 
după cum s-a anunțat, renun
țarea de către Biafra Ia des
prinderea din Federația nige- 
riană.

Șeful delegației biafreze a 
prezentat apoi un program în 
șapte puncte de soluționare a 
conflictului. El a cerut. între 
altele, recunoașterea de către 
conferință a existentei Bia- 
frei ca națiune suverană și 
independentă, încetarea ime
diată a ostilităților, înlăturarea 
imediată a blocadei economi
ce instituite împotriva 
frei de guvernul de la 
gos, retraqerea trupelor 
spatele 
înainte 
pentru 
reveni
nă la realizarea unor acorduri 
permanente, a arătat 
încetarea focului 
fie qarantată de 
internațională, a 
tuire ar putea fi
discuții ulterioare. El 
pentru această forță 
se state membre ale 
tului consultativ al
pentru Niqeria (Etiopia. Gha
na, Liberia, Niqer, Camerun 
și Congo (Kinshasa) și Tanza
nia, Gabon, Coasta de Fildeș 
și Zambia, state care au recu
noscut, după cum se știe, Bia
fra.

Deleqatul biafrez a propus, 
de asemenea, orqanizarea de 
către conferința de la Addis 
Abeba a unui referendum 
reqiunile contestate.

La încheierea ședinței 
vineri care a durat două 
s-a anunțat că negocierile 
fi reluate luni.

Bia- 
La- 

în
existentegranițelor

de începerea luptelor, 
ca refugiații 
pe pămînturile lor. Pl

să poată

Njokr.i, 
ar urma să 
către o forță 
cărei consti- 
obiectul unor 

a propus 
cele sa- 
Comite-

O.U.A.

Viitoarea reuniune a 
Arabe urmează să aibă
3 septembrie in vederea 
tirii unei întilniri la nivel înalt 
a țărilor arabe, se arată intr-un 
articol publicat de ziarul ku- 
weitian „Al Ray Al Aam. Po
trivit ziarului citat, „contactele 
oficiale intre diferitele capita
le arabe sint deja în curs pen
tru ca viitoarea reuniune a Li
gii să se țină la nivelul mi
niștrilor 
apărării 
filor de 
444

Intr-o
Consiliului de Securitate, Co
mitetul O.N.U. pentru Namibia 
(Africa de Sud-Vest), infor
mează că autoritățile din R.S.A. 
procedează în prezent „la ac
țiuni arbitrare pentru a obli
ga locuitorii de culoare să pă
răsească orașele și să se re
fugieze in zone speciale desti
nate negrilor". Scrisoarea dă 
exemplul orașului Katutura, 
care se construiește în pre
zent, și de unde populația de 
culoare a fost alungată. „A- 
ceste acțiuni ale guvernului 
s.ud-african, se spune în scri
soare, constituie o nouă dova
dă’a faptului că R.S.A. conti
nuă să ignoreze rezoluțiile 
O.N.U.". Calificînd aceste mă
suri drept ilegale, scrisoarea 
atrage atenția asupra faptului 
că ele creează „o situație se
rioasă în teritoriul Africii de 
Sud-Vest".
444

Ministrul de finanțe libanez 
Pierre Ede și-a retras demisia 
pe care o înaintase, după cum 
s-a anunțat, ca urmare a refu
zului Camerei de a acorda gu
vernului, printr-o procedură de 
urgență, puteri excepționale. 
Reunit în cursul nopții trecute, 
guvernul a hotărît să accepte 
hotărîrea Parlamentului.
444

Fostul ministru de interne bo
livian, Antonio Arguedas, care 
a sosit la Lima, venind de la 
New York, a declarat joi că 
nu se va întoarce de bunăvoie 
în Bolivia, unde este 
trădare, pentru că a 
vernului cuban copii 
naiul de campanie 
nesto Guevara. „Voi 
Peru pînă cînd un 
competent îmi va ordona 
mă înapoiez in țară", a 
rat el ziariștilor.
4 44

Aghisilaos Spiliakos, 
subsecretar de stat în 
nul de centru condus de Ste
phanopoulos, a inmînat cores
pondenților presei străine din 
Atena o declarație în care ia 
poziție împotriva proiectului 
noii constituții a Greciei, care 
va fi supusă la 29 septembrie 
aprobării unui referendum. El 
afirmă că această constituție, 
care va fi votată sub preve
derile legii marțiale, va fi con
testată și „va crea o situație 
explozivă ce ar putea duce ța
ra la un război civil. Proiectul, 
a declarat el, va institui un re
gim inadmisibil de parodie de
mocratică".
444

Studenții mexicani au hotă
rît să declare greva generală 
in întreaga țară și să nu par
ticipe la examenele de sfîrșit de 
an, ca urmare a refuzului au
torităților de a răspunde, de 
opt zile, la revendicările lor, 
anunță agenția France Presse. 
444

Agenția de presă „Khaosan" 
anunță că forțele patriotice 
laoțiene au doborît la 27 iulie 
în apropierea localității Pha 
Deng din provincia Sayabury, 
două avioane militare ameri
cane, de tipul T 28, aflate în 
raiduri de bombardament. Nu
mărul total al avioanelor pier
dute de S.U.A. în Laos se ri
dică în prezent la cifra de 823. 
444

Cu sprijinul Comitetului Cru
cii Roșii Internaționale, timp 
de o săptămînă au fost efec
tuate mai multe transporturi 
aeriene de medicamente și a- 
limente pentru populația bol
navă și înfometată din regiu-
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FRANȚA. — Prima decolare verticală a aparatului 
După probele de rezistență, pilotul Armând Jacquet 
acum la primele decolări verticale ale 
evaluarea reacțiilor aparatului.

nea Biafra. Volumul alimentelor 
și medicamentelor transporta
te în Biafra este estimat la ci- 
teva zeci de tone.
444

Un comunicat oficial publi
cat la New Delhi in legătură 
cu urmările catastrofale ale 
inundațiilor care s-au abătut 
asupra mai multor regiuni ale 
Indiei, arată că 295 de per
soane și-au pierdut viața. De 
asemenea, peste un milion de 
persoane au avut de suferit 
de pe urma inundațiilor, rămi- 
nînd fără locuințe, iar pagube
le materiale sint atît de mari, 
incit practic ele nu au putut 
fi pînă acum estimate.
♦ 44

Recentele cercetări arheolo
gice, efectuate în insula San-

participa la alegeri. El a 
tivat hotărirea luată ca 
un răspuns la decizia 
nului de a recuza un 
de 1.800 de candidați ai 
riției in alegerile locale 
săptămîna trecută, 
declarat că, atit timp 
va obține asigurări că 
nea lucruri nu se vor mai 
peta, partidul său nu va 
participa la nici un fel 
legeri.
444

Autoritățile filipineze 
nunțat vineri dimineață 
urma catastrofalului 
înregistrat cu cîteva zile 
urmă la Manila și în 
Luzon, au murit 318 
Echipele de salvare 
continuu cadavre printre

de
a

nu

re-

torin din Grecia, au dus la 
descoperirea vestigiilor unui 
mare palat construit în anul 
1500 î.e.n., avînd două etaje, 
pe ale căror pereți, bine con
servați, se 
tăzi urmele 
podobeau. 
edificiu au 
pe intacte, 
sile de bucătărie, ceea ce pre
supune că viața din palat a 
fost întreruptă brusc de o ca
tastrofă
444

Peste 
bați și 
zilele trecute la Johannesburg, 
pentru că au încălcat legea 
care prevede ca toți oamenii 
de culoare să aibă asupra lor 
adeverințe speciale eliberate 
de autorități, relatează agenția 
M.A.P. Adeverințele 
pentru africani au 
duse de autoritățile 
la Pretoria 
mai sever 
africanilor.
444

Un grup 
înarmați cu mitraliere, au pă
truns joi în sediul agenției de 
turism „Cook" din plin centrul 
Londrei. Observați însă de pa
tronul unei prăvălii de arme 
antice, ei s-au găsit imediat 
în fața unei muschete amenin
țătoare și a două săbii antice 
cu care patronul prăvăliei, îm
preună cu doi clienți, încercau 
să preîntîmpine jaful. Dar „bă
tălia" dintre armele moderne 
și cele vechi nu a avut loc, 
căci muscheta a refuzat să ia 
foc. Ca urmare, bandiții au 
reușit să dispară cu 4.000 lire 
sterline.
♦ 44

Submarinul atomic american, 
care s-a aflat începînd cu da
ta de 7 august în portul Naha, 
centrul administrativ al Insu
lei Okinawa, a ridicat joi sea
ra ancora, îndreptîndu-se într-o 
direcție necunoscută. In port 
continuă să se mai afle sub
marinul atomic „Swordfish" al 
forțelor maritime i. ilitare 
S.U.A.
♦ 44

Liderul opoziției Kenyote, 
ginga Odinga, a anunțat 
că partidul său, Uniunea Po
porului din Kenya, nu va mai

pot observa și as- 
frescelor care-l îm- 
La parterul acestui 
fost găsite, aproa- 
o serie de usten-

naturala.

600 de africani, băr- 
femei, au fost arestați

pentru 
asupra

speciale 
fost intro- 
rasiste de 

un control 
deplasării

de bandiți mascați,

ale

O- 
joi
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nele locuințelor distruse din 
Manila și în special in clă
direa cu 5 etaje „Turnul Ru
binelor", care s-a prăbușit, în- 
gropînd sub dărimături apro
ximativ 200 de persoane.
444

In localitatea Ramsar, de pe 
malul Mării Caspice, și-a în
cheiat lucrările conferința con
sacrată „reformei universitare" 
din Iran. La această conferin
ță au participat șahul Iranu
lui, Mohamad Reza Pahlavi, 
primul ministru Amir Abbas 
Hoveida, precum și alți miniștri 
din cabinetul iranian. In ra
portul dat publicității după în
cheierea conferinței se subli
niază necesitatea adoptării de 
măsuri eficiente pentru îmbu
nătățirea și democratizarea in- 
vățămîntului universitar.
444

Intr-o declarație făcută la 
Djakarta, ministrul de externe 
filipinez, Narciso Ramos, a sub
liniat că răceala intervenită în 
relațiile dintre Filipine și Ma- 
layezia, ca urmare a disputei 
asupra teritoriului Sabah, va 
fi de durată. Ramos a făcut a- 
ceastă declarație după între
vederea avută la Djakarta cu 
vicepremierul nialayezian, Tun 
Abdul Razak.
444

Ziarul forțelor armate indo
neziene „Ampera" a anunțai 
vineri că în sudul provinciei 
Blitar, în Java de vest, a fost 
interzis accesul oricăror vizi
tatori. Această măsură a fost 
luată ca urmare a intensifică
rii mișcării insurecționale in a- 
ceastă regiune, unde — după 
cum menționează ziarul citat — 
se desfășoară în prezent ope
rațiuni militare.
444

Vineri, în Parcul Păcii din 
orașul Nagasaki, unde acum 
23 de ani, în urma bombarda
mentului atomic american, au 
pierit 100.000 de oameni, a 
avut loc o ceremonie comemo
rativă. Au participat peste 5.000 
de locuitori din Nagasaki și 
reprezentanți ai locuitorilor din 
alte orașe japoneze.
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