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Obiectiv central în 
fata E.M. Bărbăteni:

REALIZAREA
LINIEI DE FRONT
PENTRU ASIGURAREA 

IN PERSPECTIVA

Chiar dacă ne raportăm 
exclusiv la o perioadă re
centă — luna iulie — res
tanța de cîteva mii de tone 
„agonisită" la E. M. Lonea 
ne arată că oamenii de aici, 
întregul colectiv se află în 
dificultate, au intrat într-un 
impas din care e necesar să 
se desprindă cît mai repede 
cu putință. Greutățile pe ca
re aceștia le-au întîmpinat în 
ultimul timp nu trebuie să-i 
descurajeze, dimpotrivă, se 
impune o mobilizare a tutu
ror resurselor, umane și ma
teriale, pentru a găsi cele 
mai potrivite căi de redre
sare.

Muncă entuziastă, activitate 
însuflețită, rodnică pe fron
turile din adine se cere cu 
prioritate în aceste zile de 
început de august. Numai 
astfel se poate recupera o
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In cinstea Zilei minerului

ATUNCI CÎND SE DEPUN
EFORTURI TENACE

parte din răminerea în urmă, 
doar așa se va ieși cu frun
tea sus în întîmpinarea săr
bătorilor de luminoasă tradi
ție — Ziua minerului și a 
XXVI-a aniversare a Elibe
rării.

Rezultatele obținute în luna 
iulie de către unele brigăzi 
ale minei Lonea ne demon
strează că atunci cînd se de
pun eforturi tenace, cînd se 
vădește pasiune și dăruire în 
strădaniile de zi cu zi, pe 
frontul cărbunelui, orice ob

stacol poate fi trecut, obți- 
nîndu-se succese de prestigiu. 
Astfel, datorită organizării 
superioare a locurilor de mun
că, asigurării condițiilor fa
vorabile pentru desfășurarea 
lucrului în abataje, minerii 
din brigăzile conduse de ex
perimentalii Teofil Haliciuc 
și Marin Ciubăr, au de ce să 
fie mîndri : în luna iulie, 
pe gura de rol a abatajelor 
cameră nr. 63, respectiv, 
102, de pe' stratul 3, zona I, 
s-au dat cu 245 și 79 tone de

cărbune mai mult decît pre
vederile planului. Randamen
tele realizate se situează în 
jurul a 7 tonc/post, cu o 
îndeplinire a sarcinilor avu
te în proporție de 102—109 
la sută.

In domeniul pregătirii li
niei de front viitoare, o con
tribuție prețioasă a adus-o 
brigada lui Dumitru Costinaș, 
de la sectorul deschideri și 
pregătiri. Lucrînd în galeria 
direcțională de la orizontul 
530 și la suitorul abatajului 
cameră nr. 73, ortacii Iui 
Costinaș au depășit suta de 
metri de avansare.

Iată, deci, că Ia E. M. Lo
nea sînt brigăzi destoinice, 
capabile, de la care celelalte 
colective de aici au ce să 
învețe. Acestea trebuie să se 
străduiască să-i ajungă și 
chiar, să-i întreacă... Va fi 
spre cinstea lor.

Celei de-a 16-a Conferințe 
internaționale

Puține luni au trecut de cînd 
djn straiele celei mai tinere mi
ne din bazin — Bărbăteni — 
s-au extras primele tone de 
cărbune... Semnalam cu bucurie 
evenimentul în coloanele zia
rului și uram proaspetei „năs
cute" rod bogat în viitor.

Începutul a lost de bun au- 
gur : în aprilie, + 45 tone, în 
mai, + 190 tone... Iată, însă că, 
în iunie, deodată,—2 000 tone(?l), 
fată de plan. In luna curentă, 
restanta după 28 de zile se ri
dică la 560 de tone. Ce se în
tâmplă la unitatea minieră de 
curînd intrată în circuitul pro
ductiv al Centralei cărbunelui 
Petroșani, deci al tării ? Care-t 
eauza că dinamica de extrage
re a utilului prezintă sincope 
încă din stadiul initial ? Ne-am 
deplasat, recent, la fata locu
lui. tocmai pentru a afla răspun
suri la aceste întrebări.

Care sînt constatările în ca
drul analizei întreprinse ? Mai 
întîi și întîi, cele legate de în
săși frîntura de citat vehicula
tă prin aceste locuri :

„Greutăți ?...
De asta nu 

ducem lipsă../4
O scoatem în evidentă din 

pricină că reprezintă laitmoti
vul destăinuirilor, al relatărilor 
factorilor responsabili de bunul 
mers al producției, de aici, 
chestionați în problema "are 
ne interesa. Vi le extragem 
din agenda sui-generis a ex
ploatării în cauză :

0 Efectivul care se reali
zează estexcu mult sub cel ne
cesar. In plus, se resimte o a- 
cută „sete" de oameni califi
cați : încă își pot afla plasa
rea la E.M. Bărbăteni 30 de 
mineri. 20 de ajutor-mineri, 2 ar- 

, tificieri, 15 lăcătuși. 5 electri
cieni.„

0 Dotarea tehnică a minei 
în cauză se situează sub nivelul 
trebuințelor, al nevoilor impu
se de dinamica de creștere a 
producție’ do cărbune. Mai au 
„loc* în flux cîte două TR-3 si 
TR-2, 6 îmoinoătoare pneumati
ce la putui orb nr. 13, 2 ma
șini de încărcat. 2 locomotive 
Diesel. 6 trolii electrice de 5 
și 12 KW, perforatoare rotati
ve, etc. Ar fi foarte util și un 
buldo-excavator pentru manipu

larea materialelor de masă, în 
gară și în incintă. De asemenea, 
se simte nevoia unei -centrale 
telefonice cu 10—20 de nume
re, în scopul efectuării convor
birilor telefonice între subte
ran și suprafață (Valea Mierle- 
sei).

0 Aprovizionarea exploată
rii cu materialele solicitate (cu 
armături T.H.-4 și 5, de ta 
U.U.M.P., sau cu conducte de 
aer comprimat de 0 150, de 
pildă) nu se face la timp și 
în cantități corespunzătoare.
• La ora actuală nu există 

racordarea prin I.R.E.H. a unei 
puteri instalate de 70 KW în 
gara Bărbăteni pentru a fi posi
bilă montarea instalațiilor de 
forță necesare fasonării mate
rialului lemnos cerut în subte
ran.
• Spațiul pentru cazarea 

muncitorilor noi angajați, în 
special al familiștilor, este in
suficient (Consiliul popular oraș 
Lupeni și Centrala cărbunelui 
Petroșani au cuvîntul!).

Una dintre problemele pre
sante în momentul de fată este 
executarea și terminarea com
plexului social-iadministrativ. 
Conducerea minei a reclamat 
ritmul de lucru redus, imprimat 
de constructor (T.C.M.M. Pe
troșani), De la Centrală am 
flat că termenul contractual 
expiră în anul 1971 așa că lu
crările sînt... în avans. Cert 
este că, într-adevăr, exjsfd con
diții — cu acest lucru fiind do 
acord atît C.C.P. cît și T.C.M.M. ( 
— de realizare a acestui obi
ectiv de primă necesitate pen
tru colectivul mineresc al Băr- 
bătenilor p’nă Ia finele anului 
1970. deci cu mult mai repede 
decit prevedea graficul. Atragem 
atonda că birourile personalii-' 
lui tehnico-administrativ sînt 
noîncăpătoare („Ne aflăm 12 
oameni pe cîtiva metri pătrati. 
Stăm ca peștii:..“ — ne-a destăi
nuit ing. Ilie Bușe. șeful servi
ciului oroanizare-planificare al 
minei).

încă ceva : directorul unită
ții. ing. Emilian Meius ne-a a- 
rătat că nu s-a făcut mai nimic 
în ceea ce privește, pe de o 
parte, efectuarea de către 
T.C.M.M. a constructiiilor de 
suprafață (racordul c.f.i. provi
zoriu pentru depozitarea mate
rialelor și transbordarea cărbu
nelui la siloz), iar pe de altă

Ing. Traian MULLER

(Continuare In pag. a 3-a)
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Oameni și schele

(---------------------------
Pepiniera 

copacilor de oțel
O clădire modestă, ascunsă parcă, undeva, 

la o margine a Vulcanului, printre case, co
paci și străzi, fabrica de stîlpi hidraulici 
n-are nimic, să zicem, din fastul liniilor ■ 
moderne ale atelierului minei Uricani. Dar, 
pentru minele din Valea Jiului, pentru fron
talele lor, această fabrică, cu toată modestia 
ei, poate exagerată, are o deosebită semni
ficație, în halele ei născindu-se din truda și 
priceperea a zeci de oameni, trunchiurile co
pacilor pădurilor de oțel care împinzesc de-o 
vreme adincurile Văii cărbunelui, semne ale 
putinței omului de-a se împotrivi subpămîn- 
tului, pus nu o dată pe burzuluiala, supărat 
că-i mereu înfrînt. Deși tînără, de abia cî- 
teva luni, fabrica a-nceput să-și sublinieze 
prin fapte, numele, care, nu peste mult, sin- 
tem convinși, se. va preschimba în renume. 
Străbătînd fabrica, de la un capăt la altul, 
ai impresia că secțiile care o formează nu 
sînt altceva decît amfiteatre, unde cițiva zeci 
de tineri își dau în fața „mai bătrinilor" exa
menele de maturitate, examenele trecerii 
unui nou prag al vieții. Intr-adevăr, majo
ritatea salariaților fabricii, mulți, foarte 
multi- tineri răspund zilnic multiplelor între
bări, nu o dată enigmatice, pe care asimi
larea deplină a procesului tehnologic de fa
bricare al stîlpilor hidraulici, unicat în țara 
noastră, le pune în fața proiectanților și exe- 
cutanților.

Pînă în prezent, răspunsurile date au în
semnat tot atîtea note mari, confirmate apoi 
de mineri, de către cei care în adîncuri plan
tează fir cu fir acești lăstari de oțel ai pu
terii de neînfrînt a omului. Și realizările de 
pînă acum sînt tot atîtea confirmări ale fap
tului că fabrica a început să-și împlinească 
tradiția. Cei peste 6 000 de stîlpi, fabricați 
aici de la începutul anului, sînt cel mai pu
ternic argument. Cine semnează marca fa- ■ 
bricii ? Strungarii Ioan Gall, Gicu Popescu, 
Carol Nagy, Constantin Dascălu, frezoarea } 
Maria Lupii, lăcătușii loan Petcu, Aurel Io- ! 
nescu, Ilie Chircu, galvanizatorul Dumitru ! 
Turcu, specialistul în ventile Nicolae Stoic, > 
practicantul Nicolae Tudor, inginerul Ioan j 
Crețu, maistrul șef Mihai Gudasz, reglorul J 
Richard Vopke, sînt numai cițiva dintre cei 
ale căror nume pot fi „citite" printre rîn- 
durile mărcii fabricii.

Din discuțiile purtate cu tov. Sofronie Sir- 
bu, inginerul șef al fabricii, care, cu multă 
amabilitate, ne-a dezvăluit o seamă de lu
cruri noi, am aflat că în viitorul nu prea 
îndepărtat — anul 1971 — producția fabricii 
va ajunge la 15 000 stîlpi și 100 de agregate 
hidraulice, în următorii ani producția acestor 
importante utilaje cunoscînd alte urcușuri, 
secțiile fabricii fiind dotate cu noi utilaje, 
moderne și de precizie, automatizarea fiind 
una din preocupările întregului colectiv.

Și, cînd vezi și simți cit suflet pune acest 
destoinic colectiv pentru a-.și înnobila prin 
fapte roadele, nu poți să nu ai certitudinea 
că împlinirile nu vor întîrzia. Succes dar, 
acestui tînăr și. modest colectiv în activita
tea viitoare.

R. SELEJAN\____________ -J

1 0 Cu prilejul încetării
Idin viață a ministrului afa

cerilor externe al R. P.

I Mongole, Luvsantorjiin Toiv, 
vineri la amiază, la sediul

I ambasadei mongole Ia Bucu- i 
rești, o delegație a Minișteru- I

Ilui Afacerilor Externe în ! 
frunte cu Mihai Marin, ad- I 
junct al ministrului, a ex- •

I primat condoleanțe ambasa- I 
dorului R. P. Mongole în Ro- I

I ______ I

mânia, Damdinnerenghiin 
Batta, și membrilor ambasa
dei.

0 S-ă înapoiat în țară an- | 
samblul folcloric „Cununa de ■ 
pe Someș" al Casei de cui- | 
tură din Bistrița Năsăud, | 
care a participat la cea de a ’ 

| 35-a ediție a Festivalului in- I 
| ternațional de folclor de la | 
I Nissa (Franța), la Săptătnî- i 

na folclorică . internațională 
din Italia, precum și la alte 
manifestări cultural-artistice 
desfășurate în aceste două 
țări, prilejuri cu care a pre
zentat 20 de spectacole în fa
ța a peste 50 000 de specta
tori. j

A

împotriva bombelor 
atomice și cu hidrogen

GENSUIKYO

In numele poporului român ți al Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, am deosebita plăcere 
să adresez un cald salut participanților la cea de-a 16-a 
Conferință internațională împotriva bombelor atomice ți 
cu hidrogen.

Activitățile desfățurate de „Consiliul japonez împo
triva bombelor atomice ți cu hidrogen" — Gensuikyo — 
constituie un însemnat aport la lupta popoarelor împotri
va planurilor agresive ale imperialismului ți a politicii 
sale de dominație, pentru înfăptuirea dezarmării ți în pri
mul rînd a dezarmării nucleare, pentru asigurarea unui cli
mat de pace, colaborare ți securitate internațională.

Este convingerea noastră fermă că a sosit timpul să 
se acționeze în modul ce! mai hotărît pentru a pune ca
păt cursei înarmărilor, să se întreprindă măsuri practice 
în domeniul dezarmării generale ți în primul rînd pentru 
distrugerea armelor de nimicire în masă, astfel îneît fie
care popor să aibă certitudinea securității sale.

Dînd expresie sentimentelor care animă întregul nos
tru popor, România, alături de forțele progresiste ți de
mocratice de pretutindeni, îți va aduce ți în viitor contri
buția la această cauză nobilă. Ea va milita în continuare 
pentru zădărnicirea politicii de război promovată de 
cercurile imperialiste, pentru încetarea agresiunii imperia
lismului american împotriva popoarelor din Indochina, 
pentru stingerea focarelor de tensiune ți conflict exis
tente în diferite regiuni ale lumii, pentru unirea în 
această luptă a tuturor forțelor antiimperialiste.

Urez succes deplin lucrărilor Conferinței dumnea
voastră ți folosesc acest prilej pentru a reafirma atașa
mentul poporului român față de idealurile progresului 
social, democrației, independenței naționale, păcii ți înțe
legerii între popoare.

NICOLAE CEAUȘESCU
PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE STAT 
AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

Pagina a 2-a:
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In aprovizionarea tehnico-materială
a unităților miniere din Valea Jiului,

MAI MULTA 
CHIBZUINȚĂ 

ȘI RĂSPUNDERE

ROMANIA SOCIALISTA ■
• După conceptele specia

liștilor Uzinei de tractoare, 
a fost realizat recent un în
cărcător experimentat cu 
succes pe șantierul noului te
leferic care leagă Brașovul 
de muntele Tîmpa.

în imagini și fapte ■

nu au fost asigurate cotele și 
repartițiile de către forul tute
lar cum sânt i cabluri electrice 
cauciucate, laminate neferoa
se, cabluri electrice subterane 
de forță, traverse înguste, 
motoare electrice, carbid, pie
tre de polizor etc. Datorită 
avariilor suferite dc fabrica 
producătoare în timpul inun-

Colectivul de salariați ai 
B.A.T. este pilonul de bază în 
aprovizionarea cu materiale și 
piese de schimb a unităților 
miniere din Valea Jiului pre
cum și în prestarea de servi
cii de transport către acestea. 
Cum se achită acest colectiv 
de sarcini ? Acestei întrebări 

. i-a dat răspuns bilanțul făcut 
zilele trecute de comitetul de 
direcție al B.A.T. cu prilejul 
adunării generale a salariați
lor. Darea de seamă prezenta
tă de Dumitru Cristea, mem
bru al comitetului de direcție, 
privind activitatea Bazei de a- 
provizionare și transport pe 
semestrul I • al anului 1970, a 
scos în relief că s-a acordat o 
atenție deosebită îmbunătățirii 
și perfecționării activității de 
aprovizionare a unităților mi
niere cu materiale și piese de 
schimb, precum și deservirii 
corespunzătoare a acestora cu 
mijloacele de transport necesare. 
In prima jumătate a anului 
1970 valoarea achizițiilor în 
aprovizionarea cu materiale și 
piese de schimb a fost de 
207 milioane lei realizîndu-se 
o depășire a planului valoric 
cu 7 la sută.

S-a arătat, totodată, că efor
turile depuse de colectivul 
B.A.T. ar fi putut fi mult mai 
rodnice dacă nu • s-ar fi întâm
pinat o serie de greutăți în 

- procurarea unor materiale și 
piese de schimb dat fiind că

stejar, cablu V.L.M, 1X25 și 
1 X 35, cherestea rășinoase, 
unele repere de piese de 
schimb din producția Uzinelor 
UNIO Satu Mare. Pentru 
a compensa aceste goluri, per
soane din conducerea C.C.P. 
și B.A.T. s-au deplasat direct 
la furnizori reușind să obțină 
livrarea unor materiale în 
de vans.

La materiale lemnoase au 
intervenit perturbări în apro
vizionare, prin transferarea 
sarcinilor dc la un furnizor la 
altul de către forurile tutelare 
ale acestora. Mai sînt unele 
repere (cuțite de strung, eram- 
poane, lac pentru bobinări, 
textolit. tîrnăcoape. securi de 
mineri, armături cu siguranță 
mărită etc.) care nici pînă la 
ora actuală nu sînt asigurate 
decît parțial.

îndrumat permanent de or
ganizația dc partid, colectivul 
B.A.T. a reușit să învingă pe 
parcurs o mare parte din .ceu- 
tăți ce i s-au pus în cale, o 
serie de materiale ’moortante 
au fost aprovizionate prin pro
curări directe — o inițiativă 
cu efect a conducerii B.A.T. — 
ca : benzi do transnort. carton 
asfaltat, laminate feroase și 
neferoase, cabluri electrice, 
scule, piese de schirrV pentru

Gh. B.

(Contlmiare In pag. n 3-a)

Adunări 
generale ale 
salariaților

■și Ialomița. Astfel, înainte de 
sfîrșitul acestei săptămâni, nu
mărul județelor în care s-au 
încheiat aceste lucrări a cres
cut la 7. Potrivit ultimelor 
dale centralizate la Ministe
rul Agreulturii și Silvicultu
rii, pînă la 31 iulie, in în-

treaga țară griul și secara 
au fost recoltate de pe 
1 668 500 hectare, reprezentînd 
84 la sută din suprafețele 
cultivate in întreprinderile 
agricole de stat și 72 la sută 
în coope. olivele agricole de 
producție.

■:ire: I'- T i'e agri- 
jucicți.e Teleorman ■

N. GHENAPoiana Brașov — punct turistic de larg interes.

■ ■■tea.MMN0B0a00aBBHBHa ■■■MMNIkBllidB ■■■■■■ 3 a Jd'a KM

0 In ultimele două zile au 
mai terminat rc'olt-irc:i griu
lui si si

din

■■

I

Secvențe I

din istoria :
și viața ;

unui ;

ORAȘ UNGAR
Sfîrșit de iunie. Este ora 4 și 17 minute. Răsare soa- ( 

rele. Pe nesimțite, totul începe să prindă viață și culori i , 
străzile, clădirile, complexele comerciale, parcurile și fin- ( 
tinile arteziene, pădurea coșurilor și silueta marilor an- i 
sambluri industriale. Dinspre Dunăre, o dată cu zorile un i 
l int ușor aduce din depărtări miros de grîne coapte și ■ 
de fin. i

Privesc, de la înălțimea etajului 14 al uneia dintre cele i 
mai noi clădiri ale orașului, inedita panoramă a așezării i 
învăluite în roșul intens al primelor raze de soare. A fost < 
o vreme cînd, despre această localitate, în Ungaria se scria i 
numai pe prima pagină a ziarelor și cu majuscule. Acum < 
se vorbește, nici mai mult, dar nici mai puțin, decit despre i 
celelalte orașe. Și totuși Dunaujvarosului nu i-au trebuit de- l 
cit douăzeci de ani pentru a se naște, a atinge adolescența < 
și a deveni matur. ■ ’

In zorii acelei calde zile de iunie, sus pe terasa unui ’ 
bloc abia tencuit, am ascultat povestea acestui tînăr și fru- < 
mos oraș ungar. A fost, de fapt, o oră de istorie.

Al. PINTEA I 
(Continuare în pag. a 4-a) <
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dațiilor, B.A.T. a întîmpinat 
mari greutăți în procurarea 
carbidului, iar consumul de 
carbid restrîns la maximum a 
dus la multe lucrări și repara
ții neexecutate. La o serie de 
materiale și piese de schimb 
reparațiile au fost transmise 
de ministerele coordonatoare și 
forul tutelar M.I.M.G. cu în
târziere, determinînd imposibi
litatea contractării acestor ma
teriale și piese de schimb 
în timp util. Așa este cazul 
cu profilele pentru armături, 
TH, țevi de construcții pentru 
stâlpii de abataj, plăcuțe me
talice dure pentru perforatoare" 
rotative, traverse înguste de

în pagina a 4-a:

VIAȚA INTERNAȚIONALA
® Vizita delegației militare române în R. P. Chineză © Semnarea unui 
protocol între România și U.R.S.S. • Israelul a acceptat planul „Rogers"
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Descoperiri arheologiceIon Budai Deleanu (1760-1820)
de real interes

AMPRENTA
INDUBITABILĂ

A PASIUNII

Momentul
ȚIGANIADA"

„Ș-unde era Ector, cel ai Troii naltă speijană, și Abil, 
să ar fi născut cîntărețul Omer

Ion Budai Deleanu, născut 
în satul Cigmău de lingă 
Orăștie. a rămas „scriitorul 
fără chip", nu ni s-a păstrat 
un portret al său — dacă 
cumva „sfetnicul chezaro-cră- 
iesc" va fi avut —, o imagine 
vizuală de care să legăm ima
ginea spirituală transmisă 
nouă prin ani. încercăm, bă
nuim. Bănuim fruntea brăzda
tă de cute adinei și zîmbctul 
ironic din colțul gurii, fiindcă 
autorul Țiganiadei, cel care 
și-a durat opera la răspîntia 
dintre două veacuri și dintre 
culturi și curentă, trebuie 
fi avut un zîmbet ironic 
amar în coltul gurii, ca 
semn al înțelegerii acestei 
lu mi.

Trăind intr-un imperiu hao
tic a cărui rațiune nu putea 
fi înțeleasă, pentru că nici nu 
exista și asistînd 'a împila
rea poporului său. Ion Budai 
Deleanu a fost adine îndure
rat de nedreptatea ce se fă
cea acestui popor care nu-și 
avea încă locul meritat intre 
celelalte popoare ale 
pei. El 
temută 
oameni 
ce n-au 
ba care să-i facă 
lumii. „Luînd firul 
neamului românesc.
în prologul Țiganiadei, de 
cînd să au așezat în Dacia, 
ctți și mai cîți bărbați cu tot

«•

să 
ți 

un

Eui o- 
deplingca uitarea aș- 
peste istoria și marii 
ai românilor, oameni 
avut cîntărețul și lim- 

cunoscuți 
istoriei 

scrie el

• SE LUCREAZĂ la Ulmul 
„Da, domnule Hulot" de un 
an. Dar se pare că acum, iu 
fine, e vorba de ultimul tur de 
manivelă. Scenaristul, regizo
rul și principalul interpret -al 
noului film esie binecunoscu
tul Tați. Vedeta feminină a 
filmului este., o mașină în
zestrată cu o interesantă par
ticularitate, ce poate face sd 
moară de invidie orice șofer 
și să provoace falimentul tu
turor proprietarilor de par- 
kinguri: se micșorează în 
momentele critice de căutare 
a unui loc de staționare. 

Filmul pune în valoare

—♦

meridiane
♦----

și

veritabilă vedetă feminină :o
Maria Kumberly, o tinără a- 
mericană, în virstă de 23 de 
ani. Pentru restul distribuți
ei, Tati a făcut apel la ama
tori, care-și joacă rolurile cu 
multă naturalețe. Exterioare
le au fost turnate la Paris și 
Amsterdam, drumul dintre 
cele două orașe fiind presă
rat, în film, cu numeroase 
gaguri „â la Tați".

• REGIZORUL Andron 
Mihalkov-Koncealovski reali
zează In studiourile 
film" 
chiul

„Mos- 
ecranizarea piesei „Un- 
Vanea" de A.P, Ce/iov.

ACTORUL
Vittorio

și regizorul
Gasman e- 

„Avenlu- 
de J. Swift.

italian 
cranizea/6 la Roma 
rile lui Guliver'
In rolul principal apare în
suși Gasman, alături de care 
mai joacă Alberto Sordi și 
Nino Manfredi.

• FILMUL ‘ documentar 
.Gînduri despre viață și 
moarte" realizat de regizorul 
D. Moldovan și operatorul 
I. Kende este consacrat emi
nentului compozitor maghiar 
Zoltan Kodaly, decedai cu 
aițiva ani in urmă, neobosit 
cercetător al folclorului na
țional. Au fost ecranizate o- 
biceiuri vechi, datini, dan
suri. Muzica Ulmului este 
semnată de Z. Kodaly.

Satul Visuia, din județul Bistrița-Năsăud, 
se află de mai mult timp în atenția arheolo
gilor, Aici au fost făcute in ultimii ani desco
periri prezentînd un real interes. Intre altele, 
s-a stabilit că satul Visuia se află pe locul 
unor străvechi așezări. Trei dintre ele au 
și fost identificate. Este vorba de o așezare 
preistorică, o alta din prima perioadă a fie
rului și de o așezare feudală. Au fost scoase 
la iveală, între altele, o bogată colecție de 
ceramică, un tezaur monetar de argint din 
epoca romană și un alt tezaur din perioada

feudală. Recent, elevul Teodor Bulină, din 
localitate, a descoperit un impresionant de
pozit de bronzuri, care conține 22 brățări, 
12 seceri, 12 „lingouri" sau „turte", trei 
topoare și un cazan. Obiectele, vechi de peste 
3 000 de ani. se află în diferite faze de fini
sare, unele . purtînd ornamentații. Tînărul 
arheolog amator, membru al colectivului 
„Prietenii muzeului bistrițean", a nai desco
perit o rîșniță dacică, precum și diferite 
obiecte ceramice.

grecilor, de nu

lungul 
haz de necaz.
de a fi o simplă 
de ordin lingvistic, 
este o sinteză a

mod specific 
a privi lumea,

tăria și zidul

feliu] de virtuți strălucitori, 
am cunoaște doară acum, deacă 
să ar fi aflat între români, 
din vreme în vreme, bărbați 
care să fie scris viața lor și 
cu măiestru condeiu împodo- 
bindu-le fapte și înlănțuinuu-i 
după vrednicie, să îi fie trimis 
strănepoților viitori".

O asemenea dorință mocni
se în sufletul lui, gîndindu-se 
la Ștefan, la Mihai Viteazul 
și la Țepeș. dar el știa că „o 
ziuă rea țara stăpînește" o 
ziuă rea cu numele Urgie și 
nu e timpul marilor cîntări 
eroiep. Și apoi el era un om 
al veacului iluminist pornit 
să critice și să îndrepte, 
mai era un cunoscător al 
turii europene, așa că a 
rîsul. T-a ales pe țigani, 
care îi bănuia venîți 
Eghipet, neuitînd însă
atragă atenția că „prin țigani 
să ințeleg ș-âlții. carii tocrna 
așa au făcut și fac, ca i ți
ganii oarecînd".

Și astfel a apărut Țiganiada 
cea mai valoroasă operă lite
rară pe care a dat-o Școala 
Ardeleană, operă unică in li
teratura noastră. Model i-a 
avut pe Homer și Virgiliu, pe 
italianul Tassoni cu 
secchia răpită", dar 
da este în același 
operă originală și

și 
cui- 
ales 

pe 
din 

să

a sa „La •
Tigania- 

timp o 
profund 

românească. Românească nu 
numai prin fond și atmosferă, 
ci și prin acel umor pur ro

mânesc, acel 
românului de 
acel amar umor cu care ro
mânul a făcut de-a 
veacurilor

Departe 
curiozitate 
Țiganiada
modalităților și tehnicilor de 
creație artistică, a ideilor îna
intate ale timpului, o operă a 
unu; iluminist preocupat de 
destinele poporului său și, 
totodată, o operă pătrunsă de 
un ușor lirism însumat. Pen
tru că aproape în același timp 
în care se scriau versuri de 
un. erotism naiv, cu iz de 
Levant, Ton Budai Deleanu 
scria „Iubescu-să stelele între 
sine/ Iubește-să ceriul cu 
pămintul./ Tubescu-să mările 
cu vîntul".

Astfel, poate că avea drep
tate Tudor Vianu să afirme 
cu entuziasm că : ..A fost scri
să o singură dată în lume 
Țiganiada lui Ion Budai De
leanu și Luceafărul lui Emi- 
nescu".

Acum, la împlinirea ș 210 
ani de la nașterea și 150 de 
ani de la moartea lui 
Budai Deleanu, se cuvine 
ne întoarcem asupra operei 
lui, deschizătoare a literaturii 
noastre moderne, spre o mai 
dreaptă cinstire și prețuire 
a marelui scriitor hunedorean.

Prof. Corneliu RADULESCU

GIIIGI r O RIL E
Una dintre speciile creației 

populare orale care s-a bucurat 
de un interes major în folclo
ristica română a constituit-o 
ghicitoarea. Cauzele sînt mul
tiple, de sorginte socială in 
primul rind și apoi istorică, 
însă esența atenției deosebite 
acordate acestei specii folclori
ce condensate se află în deose
bita ei putere de viață. De 
aceea nu poate decît surprinde, 
pe cei mai puțin familiarizați 
cu literatura populară, faptul 
că. de timpuriu, au apărut o 
serie de culegeri cuprinzind în 
exclusivitate ghicitori și 
studii teoretice care o 
ză sub toate aspectele: 
ine, paralele cu alte 
clarificare etc., mai 
tative fiind pentru 
veche „Cimiliturile 
lor", volum publicat 
rovei în 1898 și 
poporale", articol 
G. Coșbuc în 
1903). Dintre cele mai recente 
culegeri care conțin ghicitori 
amintim pe cele semnate de 
T. Balț și de Cicerone Theodo- 
rescu iar u,n studiu teoretic 
reprezentativ aparține lui O. 
Papadima („Literatura populară 
română", 1968).

Dacă în faza 
citoarea reliefa 
porului asupra 
pul a ajuns să 
prilej de amuzament și, în 
cela.și timp, de „control" 
agerimii minții celor care 
încumetă in dezlegarea sensu
ri lor lor.

Anumite procedee metaforice 
demonstrează asemănetea intre 
ghicitorile popoarelor, dar acest 
fapt nu le găsește un numitor 
comun, fiecare popor oglindin- 
du-se cu caracteristicile etno- 
psihosociologice proprii intr-o 
formă de o remarcabilă spen- 

■ taneitate. Ghicitoarea ne vor
bește despre oameni, plante și 
animale, fenomene ale naturii, 
definind noțiunile în ce au ele 
mai reprezentativ.

Sfera tematică are tangențe 
și cu abstracțiunile, fapt care 
o detașează de orice nuanță 
care să-i confere o anumită fa-

chiar 
vizea- 
vechi- 
s pecii, 

reprezen- 
perioada 
Român i- 

de A. Go- 
„Ghicitorile 
semnat de 

„Albina"' (1902—

de naștere 
viziunea 

lumii, eu 
constituie

ghi- 
po- 

tim- 
un 
a- 
al 
se

editate. Din punct de vedere 
al versificației reținem numă
rul restrîns de versuri, deci o 
gîndire condensată, și faptul 
că multe n-au o structură stro
fică, întilnindu-se monostihuri, 
distihuri, tutine ctc. Uneori 
rima lipsește, alteori se reeumă 
la asonanță. diferă și numărul 
de silabe din versurile ce com
pun chiar o singură ghicitoare. 
Așadar, ghicitoarea nu se su
pune unor canoane rigide.

Alt clement pe care îl in
tilnim, de altfel și în basme, 
îl constituie formulele de în
ceput și cele finale. formula 
inițială îndemnînd la audiere 
și descifrare. Dar nu 
de o caracteristică 
și obligatorie pentru 
orice ghicitoare.

Ghicitorile de mai jos, 
din Dîlja și Cimpu lui 
se referă în exclusivitate 
țiuni

■ șarpe, 
zintă 
ta tea 
omul
Sub aspectul versificației ele se 
prezintă neomogene. Intilnim 
ghicitori în distih, cele mai 
multe terține și doar un ca
tren. Există un caz Cînd numai 
dispunerea cuvintelor indică 
formal poezia, căci rima lip
sește cu desăvârșire.

Sub 
văm 
pînză, 
forma 
legată, 
cauză, 
cativ aflîndu-se la 
ghicitorii, 
ei.

Acestor 
formulele 
galor. compoziția lor fiind 
natură descriptivă, uneori 
butînd la persoana întîi 
verbului „a avea" alteori 
precizarea distanței : De 
pînă...

In general ele nu prezintă 
noutăți de conținut sau formă, 
ci se înscriu pe linia generală 
a ghicitorilor ardelenești, dar 
prezența lor în folclorul poe
tic al Văii Jiului aduce un

plus de varietate ce va trebui 
subliniată in viitor.

Prof. Mircea MUNTEANU 
Cînd de ger a fost atinsă, 
A-nnebunit cit e de-ntinsă.

(apa) 
Umblă cale-n depărtată 
Și cu focul e certată.

(apa)
Un bumb de aur, 
Pe-o piele de taur.

Am un caier lung. 
Și n-am furcă să-l

e vorba 
generală 

absolut

'concrete : copac, 
păianjen ș.a. Ele 

deci elemente din 
înconjurătoare cu 
vine mereu în

culese 
Neag 

la no- 
apă, 

repre- 
reali- 
care 

contact.

aspect lingvistic obser-
cîteva cuvinte (caier,

curelușă) care sugerează 
noțiunii cerută a fi dez- 
cuvinte opuse celui fn 
uneori elementul expli- 

începutul 
sfirșituralteori ia

ghicitori le 
și caracterul

lipsesc 
interce

de 
de- 

a 
cu 

aici

Manuscrisul lui Hemingway
In luna septembrie se va edita in S.U.A. nuvela „Islands 

in the stream" („Insule în curent") a scriitorului Ernst 
Hemingway. Originalul nuvelei a fost găsit intre documen
tele râmase după moartea scriitorului. Se pare că această 
nuvelă a fost scrisă prin 1950. Manuscrisul original a fost 
respectat întocmai.

(soarele) 
lung 
ajung.

(fumul)
Țese pînză minunată, 
Fără ițe, fără s’pată.

(păianjenul) 
Lupu-i în moară 

coada afară.Și
(lingura) 

te uiți Ia mine bine, 
să vezi că nu-s ca tine ;

Numai că trăiesc pe dos, 
Jos subțire, sus stufos.

(copacul)

De 
Ai

Clubul cultural studențesc, ca orice club, caută să satis
facă necesitățile culturale ale tinerilor, se vrea un teri
toriu al destinderii și intr-un fel, al odihnei active, evident, 
fără a pierde din vedere latura educativă. In fond, viitorul 
inginer trebuie să fie un exponent al revoluției culturale 
din țara noastră, un ferment al vieții spirituale. Iar profi
lul său (ca om de cultură), opțiunile și gustul capătă con
sistență în perioada de studenție. Vîrsta și mediul explică, 
practica demonstrează aceasta

In intenția polarizării și apoi, a fructificării potenția
lului cultural și artistic al studenților se organizează atît 
în timpul anului universitar, cit și in vacanțe cercuri pe 
specialități, formații artistice, manifestări de diverse fac
turi (simpozioane, audiții muzicale, serate artistice, expo
ziții. seri de dans, mese rotunde, simultane șahiste ele.).

In luna iulie, profitind și de practica de vară q stu
denților, clubul a avut o viață fierbinte : dans in fiecare 
seară, jocuri de club, un carnaval, un concurs de șah. un 
concurs de caricaturi — totul ca o replică adoptată la con
cluziile unor cercetări medicale care, pare-se, consideră că 
activitatea nervoasă superioară este la minimum în timpul 
ieriL

Consiliul clubului s-a străduit (o face și în continuare) 
să ofere, prin programul variat și atractiv de activități, o 
soluție pentru fiecare, după-amiazu, bucurîndu-se in acest 
■sens de sprijinul conducerii Institutului. Dificultăți, greșeli, 
inadvertențe stilistice există dar ele sint asperități care se 
vor netezi, să sperăm, pe parcurs.

Horia POP
directorul clubului cultural 

al LM.P.

POȘTA LITERARA
loan Chiraș, Petroșani: 

Ne surprinde inegalitatea 
versurilor pe care le semnați. 
Uneori, ne trimiteți simple 
versificații, seci, fără culoa-

E M E S € U

re și căldură, alteori însă, 
intilnim poezii întregi bine 
serise cum e și cea pe care o 
reproducem mai

Ia freamăt cald cînd
De-a t« simțire, simplu se cuprinse. 
Meleagul Mioriței viață prinse 
Și oameni, cer și ape, munții, norii 
Se regăsiră-n cintece aprinse 
In care doina revărsă fiorii: 
Ai înțeles că fără soare, zorii. 
Nu fulgeră pe creste flori încinse. 
Te retrăim în clarul melodiei. 
Cum tu ai fost, cu inima tumult 
De mingăieri și de iubiri, mai mult 
Și azi, din fructul artei tale sameni 
Sub boita lumii simburul frăției 
In simfonia dragostei

inima viorii,

de oameni !
Zoia Sonia Hozu, Vulcan: 

Aceleași calități și defecte pe 
care vi le semnalam cu alt 
prilej. Din fericire, in „Leul 
alb" primează calitățile, ceea 
ce ne face să vă îndemnăm 
în a persevera. Există un
anume farmec, un simț al 
evocării, al descrierilor de
natură în paginile dv. Mai 
puțin izbutite sînt unele pa
saje copilărești (dacă ne luăm 
după vîrsta pe care o aveți 
acest fapt nu trebuie să vă 
îngrijoreze) cum este acesta, 
de pildă i „Și totuși, în sin
gurătatea aceea groaznică,

~ - -...........- ■

ic de statură, cu 
alb, cu trăsături 
dăltuite de mâinile meș
tere ale lui Vida Gheza, 

pare la prima vedere un om 
obișnuit, un pensionar de trea
bă care nu caută decît liniștea, 
tihna. Discutînd cu el, cunoș
ti ndu-i preocupările, omul îți 
apare din ce. în ce mai intere
sant, mai plin de inedit. Ști
ind că mă preocup de trecutul 
cultural al Văii Jiului mi-a 
făcut surpriza să-mi pună la 
dispoziție niște publicații pe 
care le căutam de mult, fără 
succes. Altă dată, am vorbit 
cu el, intr-o doară, despre o 
carte rară pe care o studiasem 
în anii studenției. A doua zi a 
venit la mine cu servieta, cu 
nelipsita lui servietă, din care 
a scos ca fie un trofeu prețios 
cartea de care vorbisem. 
M-au surprins cunoștințele sale 
de istorie, folclor, etnografie, 
am fost cucerit de modestia sa 
și am rămas impresionat de 
colecția sa numismatică. Fiindcă 
uitasem să vă spun, pasiunea 
sa principală a fost și rămîne 
numismatica. Petru Mellia, căci 
despre el este vorba, e un co
lecționar pasionat, membru al 
Societății numismatice române 
încă din anul 1959.

toarne ra sa de lucru, în 
care mi-a făcut cinstea 
să mă invite de două ori 
a devenit neîncăpătoare. 

Pe margini, rafturi cu cărți 
dintre care multe legate în pie
le. ediții rare scrise cu litere 
chirilice și tipărite cu secole 
în urmă cataloage românești 
și străine pentru uzul numis- 
maților, tratate de istorie etc. 
In mijlocul camerei, o masă 
lungă pe care sînt așezate ne
numărate panouri cu monede 
clasate pe țări, după anul emi
siunii. după valoare. Intr-un 
colt, o altă masă, cu menghină, 
ciocan, sîrmă de cupru etc. 
In sfirșit, pe pereți, în rame 
sub sticlă, salbe. nenumărate 
salbe cu bani .specifice porturi
lor din diferite regiuni ale 
țării Aici, în camera aceasta 
lucrează pensionarul Petru 
Maihn de dimineața pînă sea
ra. uneori fără întrerupere, 
pentru n clasa monede, pentru 
a confecționa salbele folclorice, 
pentru a consulta 
specialitate.

nt convins 
dintre noi 
hobby. Unii 
instrument, 

cursii. alții, iubesc mașina etc. 
Dar puțini rămîn, totuși, aceia 
care convertesc un 
zament sau o ocupație plăcută 
din timpul liber într-o preocu
pare de o viață, programatic 
urmărită și menită să aducă
bucurie semenilor. Din această
categorie de aleși face parte
și Petru Melha. După cum
mi-a spus, pasiunea numisma
ticii a deprins-o încă din școa
la primară, de la profesorul 
său de istorie. Din păcate, băiat 
sărac, n-a putut să învețe mai 
mult de patru clase primare. 
A rămas, însă, în el înrădăci
nată dragostea pentru isto
rie, pentru numismatică, ști
ință auxiliară istoriei. A în
ceput să adune monede încă 

• din 1926 iar prin 1934, cînd se 
afla în ultimul an de uceni
cie, reușise să-și încropească o 
colecție destul de mare, ținind 
seamă de posibilitățile materia
le și spirituale de care benefi
cia la vîrsta aceea. Anul urmă
tor un plutonier de jandarmi, 
auzind de colecția copilului, i-a 
confiscat-o Sub diverse pre
texte. spre durerea și indigna
rea sa. Copilul s-a apucat și 
mai îndirjit, și mai pătimaș 
să-și întregească colecția dar 
o nouă întîmplare îl silește să 
se despartă a doua oară de ea. 
Mama sa, grav bolnavă, 
nevoie de îngrijire, 
pretindeau bani mulți, 
și copilul. în 
ajuta mama, 
lecția pentru 
talizarea.

Au urmat 
necați ai războiului, 
facerii țării. Tînărul 
maturizat, preocupat de 

a găsit 
pasiunea

părul 
parcă

tratate de

că
avem 
cintă la 

alții fac

fiecare
un 
un 
ex-

simplu amu-

avea 
medicii 

mulți 
dorința sa de a-și 

și-a vîndut co- 
a putea plăti spi

tiu, de familie, 
timp și pentru

apoi anii întu- 
anii re- 

Melha, 
servi- 
totuși 
sa de

numismat. A început să-și în
cropească o nouă colecție, de 
data aceasta pe baze științi
fice. Citise intre timp lucrări 
de specialitate, se consultase 
cu cercetători de prestigiu și 
cu numismați cunoscuți. Avea 
acum un orizont, mult mai larg 
de cunoștințe, și aceeași pasi
une nedezmințită. De la cunos
cuți, de la simpli particulari, 
ori prin schimb de la alți co
lecționari a realizat o nouă co
lecție, a treia, cu 
piese de valoare, cu 
reprezentînd toate epocile 
toate țările Europei, Asiei, 
mericii. Africii, începînd 
antichitate și pînă în 
noastre.

Faima colecționarului 
Petroșani a ajuns la urechile 
și ochii specialiștilor, fapt care 
i-a adus numirea ca membru 
al Societății Numismatice Ro
mâne, cinste de care e mîndru 
și pe care o consideră ca pe o 
încununare a strădaniilor 
de o viață.

— Vă rog să-mi spuneți, 
sint satisfacțiile ce vi le-a 
rit numismatica ?

— Pasiunea mea jrentru 
rie a găsit un teren de aplica
ție în numismatică. Aduni nd 
monede, mi-am format treptat 
multe cunoștințe de istorie, am 
cunoscut epoci frământate, oa
meni de seamă, fapte de seamă. 
Așadar, satisfacțiile mele au 
fost totdeauna de ordin spiri
tual. niciodată de natură ma
terială. Multi m-au eonsiAerat 
cam într-o ureche, pentru faptul 
că dădeam banii buni pe care ii 
cîștigam, pe hani fără valoare 
fpentru ei). Eu mi-am văzut 
însă liniștit de treabă mai de
parte. căutând, să conving de 
frumusel'm preocupării mele pe 
cei care erau capabili să o înțe
leagă Numismatica este o în
deletnicire deosebit de in
structivă, care te pune în 
contact nu numai cu oame
nii trecutului ti și cu cei ai 
prezentului. în desele peregri
nări pe urmele monedelor. 
Caut să-i încurajez pe copii în 
deprinderea tainelor "urni"’ 
ticii. Chiar în familie, 
mea a devenit o adeptă fși o 
urmașă) activă a acestei pasi
uni.

— Știu că ați avut i 
succese în formarea unor 
numismați. în 
lor cu tainele preocupării 
colecționar al monedelor

— Da, și sper să am și 
acum înainte. Am înființat 
Casa pionierilor din Petroșani 
un cerc de numismoiică ne 
care 1-am înzestrat cu peste 
200 de monede De asemenea, 
cu spriiimil Vn-eulul m:ni>ri- 
tului, am înjghebat la Petro
șani un grup de nimismați 
care au primit carnete de mem
bri stagiari ai SN.R Ne întil" 
nim din tind ân tind în ședin
țe de lucru și învățăm unii de 
la alții.

— Ce preocupări de 
aveți ?

— Panourile pe care le-ați 
văzut pe masa din camera mea 
de lucru sînt destinate unei 
expoziții pe care o pregătesc de 
mult și care va cuprinde pe 
lingă monede si. bancnote un 
număr mare de medalF -otne- 
morative aranjate ••matie. 
precum și ceea 
este o 
ponate 
tica în 
preună 
vorbeam, pregătim o expoziție 
de amploare pe care o vom 
deschide peste eîtva timp la 
Pei-osani.

m cunoscut 'lenumărați 
intelectuali, mîndri .ne
voie mare de școlile pe 
care le terminaseră si 

am rămas de multe ori dezamă
git de preocupările minore 
care le aveau, de blazarea ne 
care o cultivau în domenii iie 
care ar fi. trebuit prin ietiriitie 
să le fie accesibile. M-am în-1 
trebat de nenumărate ori '■ine 
este mai. demn de stimă, cel 
care obține o diplomă de studii 
superioare și nu o ..parafează* 
în viață printr-o pasiune no
bilă si utilă sau cel care fără 
să vosede nici o diplomă șco
lară ne lasă mărturii prețioa
se ale unei astfel de pasiuni ? !

Constantin PASCU

numeroase 
rarități, 

și 
, A- 

din 
zilele

din

sale

care
ofe-

isto-

no
tata

citeva 
noi 

familiarizarea 
de

de 
ia

viitor

araniate
ce cred cS 

noutate interesantă, ex- 
care oglindesc numisma- 
folclorul românesc. Im- 
cu grupul de care vă

jos.

există o că- 
din basme, 

de 
cu 

luminat

Maturitatea unor

Marginalii la

mesaj 
temei 

finețea

o expoziție

culorilor. Fie 
de ulei sau

căutări continue

plină de teamă, 
suță fermecată 
acoperită cu praf moale 
diamant și nestemate, 
un. geam mititel, 
ca-n vis".

Pe viitor, trimiteți 
cări mai reduse ca 
de pagini.

Ionel George, Petrila : Deli
rul verbal, inexistența unor 
idei și a unor imagini dem
ne de reținut, iată notele de
finitorii ale „poeziilor" dv. 
Nu ne interesează asemenea 
„creații".

P. CONSTANTIN

încer- 
număr

De citeva zile publicul a- 
mator de artă din Lupeni 
se int ilnește cu rodul talen
tului unor creatori adevărați, 
in cadrul recentei expoziții 
organizate cu lucrările mem
brilor cercului de artă plas
tică din localitate. Fără ris
cul unei păreri pripite, se 
poate afirma că expoziția 
este una din cele mai valo
roase din cite a organizat 
cercul în activitatea sa neîn
treruptă de aproape două de
cenii.

Realizate cu un deosebit 
și caracteristic stil artistic, 
gravurile lui Dafinel Duinea 
din ciclul „Oamenii și plane
ta lor" tălmăcesc un 
bine conturat in sfera 
abordate. Grația și 
cu care își modelează ele
mentele in lucrările de sculp
tură dovedesc de asemenea, 
rezultatul unor căutări pre
lungi, secondate de dorința 
de a cunoaște esența lucruri
lor. De la amatorul de artă 
plastică amintit ne-au plăcut 
mai mult gravurile din ciclul 
„Oamenii și planeta 
„Spic de griu", „Cu 
spre soare", 
cirliei", sculpturile 
uitate", „Familia" 
stelație". Profesorul 
Vass disecă cu răbdare

migală lumea 
că este vorba 
acuarelă, îngemănarea culori
lor in lucrările lui A. Vass 
urmează un ritm interesant, 
delimitind zone coloristice 
care nu numai că sînt inte
resante, dar invită la o adîn- 
că meditație. Am remarcat

lor", 
fața 

.Cintecul cio- 
„Mater- 

și „Con- 
Andrei

Și

r

ia acest sens „Peisaj cu soare 
albastru", „Studiu", „Raze" și 
„Esență". Tinichigiul Lazăr 
Hegedus realizează in teh
nica acuarelei interesante 
compoziții in care rolul de 
simbol este atribuit colorilor 
intr-o manieră pe cit de de
gajată pe atît de subtilă 
ceea ce privește 
lor. Am 
reu mai 
„Lumină 
căm, de 
cu care 
mator a 
perioadă 
metalului 
fața
lucrări de metaloplastie care

tn 
alternanța 

notai lucrările „Me- 
sus", „Cap de fală", 
în ceață". llemar- 
asemenea, interesul 

tînărul plastician a- 
abordal în ultima 
tehnica prelucrării 

prezentindu-se in 
publicului cu citeva

poartă cu pregnanță stilul 
său caracteristic, cunoscut 
din lucrările de artă plastică 
intîlnite in expoziții prece
dente. Pe o suprafață apre
ciabilă, minerul Tacite Aoia 
prezintă o interesantă compo
ziție intitulată „Umbra alba". 
Fundalul coloristic viu, op
timist asigură elementelor eu 
contur geometric un intere
sant cimp de afirmare sub 
aspect estetic. Rafinament 
artistic in abordarea temelor, 
varietatea tematicii și o 
tehnică de execuție aprecia
bilă caracterizează lucrările 
elevului loan Okroglici. Îm
binarea acestor calități ni 
s-au părut evidente în lucră
rile în ulei „Dans oriental" 
și „Legendă" care atestă cu 
prisosință opțiunile autorului 
pentru un institut de arte 
plastice în viitorul an școlar. 
„Singurătatea" elevului Nico- 
lae Ripan, „Porumbeii" l.ui 
Ion Zaharie, „Fetele cu ul
cioare" semnată de Maria 
Pop, „Hora fetelor" de Viori
ca Jeler și „Dragoste" de 
Minerea Pîss, se par cele mai 
semnificative din cele peste 
60 de lucrări care sini me
nite să conchidă ultima pe
rioadă din activitatea aces
tui fecund colectiv.

Tibcriu KARPAT1AN

%
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Nai multă chibzuință și răspundere
/Urmare din pag. 1) 

transportoare de mină, geamuri 
trase etc.

Hâmîne nerezolvată problema 
pietrelor de polizor și este 
nesigură rezolvarea problemei 
cu materiale descentralizate de 
Ja Întreprinderea teritorială de 
aprovizionare Deva.

In realizarea sarcinilor de 
aprovizionare un aport însem
nat l-au avut muncitorii depo
zitului Varnița care au descăr
cat la timp vagoanele sosite cu 
materiale, astfel incit nu s-a 
plătit nici un leu locații la 
C.F.R. Alături de ei, la înlă
turarea pagubelor produse de 
inundațiile din 19 iunie și 
readucerea în stare de func
ționare normală a depozitului 
Varnița s-a afirmat întreg co
lectivul B.A.T. în frunte cu co
muniștii.

In cadru) B.A.T., pe perioada 
primului semestru al anului 
•970, Secția transport și repara
ții auto (S.T.R.A.) și-a adus 
un aport substanțial la îndepli
nirea sarcinilor revenite co
lectivului. cu toată aproviziona
rea neritmică cu piese de schimb 
auto, cu tot spațiul restrins 
ee-1 are pentru reparații etc. 
Un merit al colectivului 
S.T.R.A. i) constituie și faptul 
că a efectuat o serie de trans
porturi în afara Văii Jiului

(la Făgăraș și Cîmpulung) pen
tru transportarea explozivului 
necesar exploatărilor noastre 
miniere, în perioada cînd nu 
se putea aproviziona ritmic pe 
C.F.R.

Prezentarea în continuarea 
adunării salariaților a sarcini
lor de plan pentru anul 1971, 
celelalte materiale expuse au 
făcut obiectul unor vii dezba
teri. O serie de salariați ai 
B.A.T. au luat cuvîntul arătînd 
lipsurile și greutățile ce gre
vează activitatea colectivului. 
Ion Pupăzan, a arătat printre 
altele că numărul de meseriași 
existent la S.T.R.A. e mic față 
de necesități, că beneficiarii 
(exploatările miniere) nu asigu
ră în permanență un front de 
lucru rentabil pentru autovehi
culele S.T.R.A., că lipsa canale
lor de revizie a mașinilor duce 
Ja o mărire a orelor de stațio
nare ; Il'e Pătrășcoiu, a adus 
la cunoștință lipsa acută a unei 
stații de gresare la S.T.R.A., 
de asemenea, lipsa unei echipe 
calificate de gresori : Ion Popa, 
a scos în relief străduința ad
ministrației de cantino pentru 
mulțumirea abonaților și a 
cerut sprijinul serviciului de 
transport în efectuarea cu ra
piditate a însilozării legumelor 
necesare : Gheorghe Marinescu, 
în numele salariaților de la 
S.T.R.A. a propus realizarea

în anul 1971 a unui garaj co
respunzător pentru cele 164 
utilaje existente în dotarea 
S.T.R.A.; Ion Truică, a mențio
nat insuficiența canalelor de 
revizie a autovehiculelor, a 
scos în relief o serie de greu
tăți în aprovizionarea ritmică 
a unor piese de schimb.

In încheierea adunării sala
riaților B.A.T. directorul eco- 
nomic-comercial al Centralei 
cărbunelui, Otto Abraham, a 
făcut o scurtă trecere în revistă 
a problemelor actuale ce se 
ridică în domeniul aprovizio
nării. Vorbitorul a recomandat 
ca aprovizionarea cu materiale 
ți piese de schimb, în noile 
condiții de contractare prin le
gătură directă cu furnizorii, 
trebuie să se facă cu multă 
răspundere, fără crearea de 
stocuri supranormative, planul 
de aprovizionare să fie întoc
mit cu exactitate ; greutățile 
de la S.T.R.A. — să fie biruite 
cît mai curând posibil printr-o 
inițiativă plină de avînt din 
partea conducerii B.A.T. Ca o 
recomandare specială făcută 
conducerii B.A.T. este necesi
tatea punerii accentului pe 
terminarea pînă la 1 septembrie 
a.c. a unui zid protector pen
tru prevenirea revărsării apelor 
pe viitor în depozitul Varnița, 
punct înscris în planul de mă
suri.

Realizarea liniei de front
(Urmare din pag. I»

parte, întocmirea actelor de ex
propriere, in vederea folosirii 
haldei de la Valea Mierlesei. 
Referitor Ia aceste aspecte, am 
cerut lămuriri suplimentare șe
fului serviciului dispecer-inves- 
tiții ing. Boris Gufan și ing. 
.principal E. Me Iezer, de la ser
viciul dezvoltarea unităților și 
avizări de proiecte, din cadrul 
C.C.P. Astfel, am fost informați 
că terasamentul c.f.i. cu pricina 
a intrat în lucru, concomitent 
făcîndu-se și întinderea li
niei, atît doar că Centrala 
a întîrziat cu asigurarea 
■utilajelor necesare. Acțiunea 
de întocmire a actelor de 
expropriere este realmente la... 
pămint. Abia s-a executat do
cumentația grafică, pînă la ob
ținerea decretului mai trece 
multă apă pe... Valea Mierle
sc? (cea. 1 an...). Bănuim că se 
cunoștea faptul că în 1970 mina 
Jlărbăteni va trebui să produ
că. Bănuim că se știa că. fără 
l-ren asigurat pentru lialdare, 
cu greu se poate reuși îndepli
nii ea întocmai și la timp a pla
nului de lucrări subterane. A- 
tunci, care să fie motivul că 
Centrala cărbunelui n-a prevă
zut din vreme realizarea ope
rațiilor prealabile inerente aces
tui scop? In orice caz, trebuie 
găsită o modalitate rezonabilă 
de ieșire din labirintul foimali- 
tăților și să se dea un curs fa
vorabil cit mai urgent cu pu
tință rezolvării acestei proble
me de mare importantă pentru 
mina Hărbăleni. Căci se cuvine 
amintit faptul că, actualmente, 
realizările acestei unități pri
vind dinamica extracției sini.

nu doar influențate, ci și depen
dente de serviciile aduse de 
către E.M, Lupeni. (Aici se în- 
tilnește singura cale de acces 
productivă, unicul punct prin 
care se poate aduce la ziuă 
cărbunele și sterilul). Să fie mai 
mirăm că lucrările de betonate 
de la orizontul 700 sînt mai 
mult decît tărăgănate ? Și cînd 
ne gîndim că numai In baza 
pregătirii oportune a acestui 
orizont, producția planificată 
pentru anul viitor (100 000 de 
tone) se va putea realiza. 
Lucrările aferente acestui obi
ectiv esențial pentru mină tre
buiau începute în trimestrul I. 
Lipsa de efectiv și-a spus cu
vîntul hotărîtor.

„Am fost nevoiți să inițiem 
tardiv lucrările... Dacă cei a- 
proape 1 000 de metri de rețea 
de investiții și pregătiri pe stra
iele 3 — orizontul 750—800, 
si .5, orizontul 700—800. din 
blocurile XI-XII, ne-a spus ing. 
Emilian Turcu, șeful Serviciului 
topografic E.M. B.ărbățeni, îi 
a cm efectua nînă la finele anJ— 
Ini, numai atunci vom putea a- 
sioura producția planificată pe 
1971. Pentru aceasta, ne trebuie 
oameni și utilaje ca să ^for
țăm" lucrările... “ (s.n.). Conside
răm că acesta e apelul între
gului colectiv,..

...Centrala cărbunelui Petro
șani se află pe recepție ? !...

Dar și făcute
cu propria mînă!...

Să recunoaștem, sînt și... gre
utăți din acestea, și nu puține^ 
la E.M. Bărbăteni. Deși prezîil-

tă unele semne de îmbunătăți
re, in ultimul timp, munca i ■"- 
lorilor răspunzători de bunul 
mers al producției în direcția 
urmăririi, coordonării și condu
cerii activității de producție nu 
se desfășoară, încă, la nivelul 
exigențelor care se pun azi in 
fața colectivului. Nu o dată, 
cadrele inginerești și tehnice, 
în loc să fie in mijlocul mine
rilor, acolo în adînc, unde se 
hotărăște soarta producției, să-i 
îndrume, să-i sprijine nemijlo
cit, se mulțumesc să stea în 
expectativă, să privească din- 
tr-un unghi comod ce se în- 
tîmplă la mină, așteptînd pro
babil ca problemele — unele de 
urgență — să afle de la sine 
rezolvarea... In loc să se fră
mânt® „oare' toate brigăzile au 
ce le trebuie, se bucură ele de 
toate condițiile favorabile rea
lizării sarcinilor zilnice 7“ —
unii dintre aceștia sînt preocu
pați de a găsi pe altcineva să-l 
„încarce" cu datorii, să-i pună 
pe umeri, ceea ce dînșii au do 
înfăptuit. Și, se știe că orice 
acțiune moare „iii. Iasă". atîta 
timp îl nu c» pune, suflet spre 
a o anim..-. E un fapt elemen
tar : flacăra voinței aceluia ce 
conduce și jiiriipază. trebuie 
să-i pătrijndă. să-i cucmmiscjî 
pe ceilalți, altfel oamenii cu 
care Ujcre^ă îl simt ră.nrr, line 
neapărat .alunei si. njzmry in- 
tr-un anumit fel să se realizeze 
ceea, ce.se cuvine împlinit, N.u 
duc la nici un rezultat „faptele 
însuflețite" în spiritul „s-o fac? 
Nu-mi vine...[O las pe tinejț"

Deci, mai muhă -eoc'ipure, 
un mai sporit interes trebuie să 
se manifeste pe \ iilor din par
tea factorilor responsabili de 
aici. Asigurarea dinamicii as
cendente a producției, realiza

NOTE
De doi lei salată

La braseria ..Intim" din Vulcan 
aștepți pînă ți se dublează foa- 

,Minerul" din

Ce-i drept nu-i păcat, 
ești servit prompt fără să 
mea, cum pățești, să zicem, la restaurantul 
Petroșani. Cu toată buna deservire am rămas însă nedume
riți cînd am făcut plata. Ospătarul n-a știut să ne lămu
rească de ce o salată de roșii costă 2 lei, cînd kilogramul 
de roșii este 2 lei și ceva. Că salata mai avea niscaiva ulei 
și oțet, e adevărat. Dar o roșie. 10—15 grame de ulei și tot 
atîta oțet în nici un caz, chiar luîndu-le la preț dublu nu 
fac 2 lei. N-ar fi rău ca T.A.P.L. să pună de acord prețul 
salatelor cu prețurile reale ale legumelor. Că o -salată de 
2 lei, merge cînd kilogramul 
tăm un răspuns ferm.

de roșii costă 12 lei. Așlep- 
S.

„Parfumul**
De ciții’a ani Petroțaniul, 

la fel ca majoritatea locali
tăților din întreaga tara a 
fost supus unor transformări 
continue. Locul mahalalelor 
și maidanelor a fost luat de 
cartiere de locuințe moder
ne și elegante. Conlorlui in
terior al apartamentelor, ame- 
iia/aiile exterioare ale blocu- 
iilot de locuit mulțumesc pe 
locatari, oierindu-le condiții 
de viață din cele mai bune.

Din păcate, însă, țața unor 
cvartale este pătată de ne
glijența acelora care răs
pund de salubritatea orașu
lui. O plimbare prin cartie
rul Carpa/i este pe cit se 
poate de edificatoare. Efor
turile de a crea o ambianță 
plăcută prin amenajarea de 
zone verzi și terenuri ele joa
că pentru copii sînt diminua
te de prezenta inestetică și 
neigienică a mormanelor de 
gunoi. Este adevărat că pen
tru adăpostirea gunoaielor au

neglijenței
fost create spații 
prevăzute cu recipiertți 
ciali, dar ce lo/os 
tea sînt lăsate in 
tei zile întregi.

In foarte multe 
pienții pentru gunoi sînt răs
turnați de dinii vagabonzi, 
creindu-se focare de infec
ție. B.a mai mult, și ridicarea 
acestora se face foarte rar. 
Resturile alimentare care se 
aruncă zi de zi produc un 
miros insuportabil, adeseori 
inhalat de aceia care locu
iesc in imediata apropiere. 
Poate că tovarășii din con
ducerea I.G.C. Petroșani îi 
vor ajuta pe nefericiții inha- 
latori ai parfumului neglijen
ței în urma acestor rînduti. 
Dacă bineînțeles nu 
tepta ca „mireasma" 
gă pînă la ei. Pînă una al
ta, probabil ar trebui să se 
aprovizioneze cu măști de 
protecție.

îngrădite 
spe- 

aces- 
soar-

dacă 
voia

locuti reci-

s-ar aș- 
să a/'un

N. LOBONȚ

Gustarea de dimineață
Cu citeva luni in urmă, 

serviciul comercial al T.A.P.L. 
a luat o inițiativă bună : ser
virea gustării de dimineață 
(micul dejun) la sediul dife
ritelor instituții, a unor vari
ate produse culinare. Vînz.ă- 
toare de la patiserie veneau 
în jurul orei 10 la instituții, 
aducmd pe tăvi sau în coșuri 
diferite produse de patiserie, 
(brînzoaice, plăcinte, ficat 
prăjit, șnițel, și multe alte 
asemenea preparate culinare).

Salariații din instituțiile 
vizitate de acești vînzători 
ambulanți cu nT<ul dejun fi
lau mulțumiți și desfacerea

produselor culinare — obli
gație caracteristică pentru u- 
nitățile de alimentație publică 
— se desfășura satisfăcător.

De un timp însă, acest 
„comerț la domiciliu;' servi
rea micului dejun la instituții 
prin vinzălpri ambi'anji, 
încetat brusc. Pot cei în cau
ză să dea o explicație plau
zibilă acestui fapt ?

Așteptăm I...
M. ȘTEFAN

NOTE

----------------------------
Prin hotărîrea Consiliului 

de Miniștri din 15 decembrie 
1969 au lost elaborate noi mă
suri în scopul întăririi activi
tății de prevenire și stingere 
a incendiilor. Aceste măsuri 
interesează deopotrivă pe con
ducătorii de obiective econo
mice, șefii de secții, de ate
liere, precum și pe toți cetă
țenii.

In această hotărîre sînt pre
cizate contravențiile de ia 
normele de prevenire și stin
gere a incendiilor, norme, care 
atunci cînd nu sînt respectate 
pun în pericol de incdn'diu și 
distrug bunuri materia
le încredințate deopotrivă 
conducerilor de unități, sa
lariaților ca proprietari a! 
mijloacelor de producție. Se 
atrage totodată atenția, Ur 
hotărîre, că incendiile produ
se datorită Reluării măsurilor 
de combatere a lor prevăzute 
de normele P.C.I., îmn'eriică 
desfășurarea normală a proce
sului de producție, duce la ne-, 
î"deplinirea planului, cu ne
plăcute implicații soci.al-eca- . 
nomice.

Evident, prevederile jiolărl- 
rii sînt cunoscute de factorii 
răspunzători din conducerile 
unităților economice. Dar cum 
sînt ele aplicate și respecta
te?

De curînd, organele < P.C.i. 
au efectuat un control re li
nie de prevenire a incendiilor 
la'secțiile întreprinderii de 
morărit și panificație petro
șani, unde, cu Jțost cohslalate 
o serie de nereguli grave de

<______ r____  -

rea întocmai și la timp a lucră
rilor aferente trotilurilor viitoa
re se află în brațele și gindi- 
rea minerilor, a celor care-i 
conduc. O schimbare radicală 
de optică se impune. Și, poa
te că atunci își vor duce la 
capăt, cum se cuvine, sarcinile 
de serviciu și maiștri mineri 
Petre Berințan, Stelian Iosif, 
Ioan Maier ; și poate că atunci 
nu vor mai lipsi nemotival șl 
se vor împuțina actele de indis
ciplină ale unor oameni ca mi
nerii Vasile Lauruc, Măriri Șer- 
bănoiu (o mai fi vreo crupă 
pe unde n-a fost ?...), ajutor-mi- ■< 
nerul Nicolae I ncaci, vagoneta
rul Mihai Silion (2—3 zile, sis
tematic. la plată și avans. își 
ia valea...), lăcătușul Liviu Ra
du.

Dar să încheiem. Din discuția 
purtată cu in- Emetic Magya- 
roși, șeful serviciului metode 
din cadrul C.C.P., am dedus că 
punerea în funcțiune, cît nai 
curînd a abatajelor din straie
le 3 si. 5 blocul IX vor asigura 
— cu condiția unei plasări co- 
resmin7ăfoare — dinamica pla
nificată a producției E.M. Băr
băteni, pe trimestrul III (18 000 
tone), și IV (25 000 tone). Vite
za de avansare, randameplele 
în lucrările pregătitoare sint ne
cesare să crească. O probi^tna 
căreia va trebui să i se găseas
că o soluție potrivită este com
pletarea efectivului la nivelul 
planului, crearea unei pepinie
re proprii de cadre calilicale. 
Folosirea din plin a timpului 
de lucru și întronarea unei dis
cipline ferme în riadul brigăzi
lor constituie imperative la or
dinea zilei și se impune o re
zolvare fericită a lor.

triirizzfzziizrzrztrzrzzzziziiztzrzziziz/iz/rztzzrzir/rri/zrzizzizrzzzr/zzrnzrizztrzzz.

Pe urmele scrisorilor nepublicate

Apa potabilă
Adresindu-se redacției, tehni

cianul Nicolae Colcer, din ser
viciul Atelierului de zonă 
C.F.R., ne solicită în numele 
său și al familiilor din blo
cul C.F.R. Triaj — Petroșani, 
al tuturor locuitorilor din stra
da Transilvania să intervenim 
la întreprinderea de gospodă
rie comunală pentru rezolvarea 
problemei apei potabile.

Scrisoarea a fost trimisă con
ducerii întreprinderii de gos
podărie comunală Petroșani 
care, referindu-se la problema 
in cauză, ne informează :

„Vă comunicăm .că au fost 
luate măsuri pentru asigurarea 
presiunii necesare în conduc
ta de distribuție de apă pota
bilă care alimentează zona 
C.F.R. Triaj — Petroșani, în 
urma unor manevre făcute la

NOUTĂȚI

este asigurată
vanele de linie de pe con
ducta de aduețkine între ora
șul Petrila și Petroșani. In 
prezent, apa potabilă este asi
gurată în cartierul sus amin
tit.

Lipsa de apă potabilă s-a da
torat scăderii de debit la 
captările de apă potabilă prin 
drenuri de la Jieț în perioada 
inundațiilor, cînd albia Jiețu- 
lui a inundat drcnurile.

Lucrările de refacere a dre- 
nurilor sînt în curs, iar prin 
punerea în funcțiune a unei 
noi captări prin puțuri la Jieț 
și a dublării conductei Maleia, 
obiective ce sînt în curs de 
terminare, se prevede îmbună
tățirea distribuției de apă po
tabilă în localitățile de pe 
Jiul de est".

OLIMPICE
• Comitetul de organizare a Jocurilor Olimpice de la 

Miinchen (din anul 1972) a anunțat că „satul olimpic", unde 
vor putea fi cazați circa 12 000 de sportivi, va avea prima
rul său ales de pe acum în persoana lui Walter Troger, se
cretar general al Comitetului olimpic vest-german.

• In următorii doi ani, olimpismul, istoria Jocurilor 
Olimpice și a acestei mișcări sportive, va fi o materie obli
gatorie în programul celor 150 000 de școlari și liceeni din 
orașul Miinchen, gazda viitoarei Olimpiade.

Aceștia vor trebui să învețe istoria olimpiadelor ca și 
anumite noțiuni despre diferitele sporturi olimpice nu nu
mai în limba natală ci și în limbile franceză, engleză, rusă, 
italiană și spaniolă.

• Jocurile Olimpice de la Miinchen vor dezminți ve
chiul proverb german după care : „Cine locuiește intr-o casă 
de sticlă nu aruncă cu pietre în jurul său“. Organizatorii 
au informat că sectorul de aruncarea discului va fi aco
perit cu o cupolă de plexiglas destinată să-i protejeze pe 
atleți impotriva intemperiilor.

• Întrecerile olimpice de caiac-canoe vor avea loc la. 
Augsburg intr-un bazin cu o lungime de 600 m. De-a lungul 
traseului vor

• După 
mondiale 
1972 vor 
„Waldi“, care va fi reprodus în milioane de exemplare

putea asista 30 000 de spectatori.
„’Willy" și „Juanito", simbolurile campionate- 
de fotbal din I960 și 1970, Jocurile Olimpice 
avea și ele mascota lor. Este vorba de basse-

Zor 
din 
tui 
pe pînză, în cauciuc sau material plastic.
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Ia normele de prevenire a in
cendiilor. De exemplu, se f>- 
iosesc instalații electrice im
provizate, tablourile de dis
tribuție sînt neprotejate iar 
siguranțele sînt supradimensi
onate, la injectoarele cu moto
rină de la contoare s-au con
statat scurgeri de motorină, 
personalul la locul de mun-

secției nr, 1, Ion Urecheatu, 
electricianul întreprinderii, ca
re nu au luat toate măsurile 
ce se impuneau pentru a înlă
tura toate cauzele generatoare 
de incendii, această obligație 
avînd-o in virtutea funcțiilor 
pe care le dețin. Sperăm că, 
în urma măsurilor de sancți
onare care au fost luate îm-

treprindere al cărui președin
te este inginerul șef Elena Da
mian și care în ultimul timp 
a neglijat atribuțiile ce-i re
vin pe această linie, precum 
și șeful serviciului administra
tiv Radu Flangiu.

In scopul înlăturării cauzelor 
producătoare de incendiu șl 
apărării de distrugere a bunu-

ln secțiile întreprinderii de morărit 
și panificație Petroșani

Sâ fie făcută ordine și rînduială in dome
niul apărării bunurilor împotriva incendiilor!
că este neinstruit, hidranții da 
incendiu și mat riale de la a- 
cestea (furtunuri etc.) sînt de
teriorate, se execută lucră’i 
de sudură fără respectare r 
normelor de prevenire a in
cendiilor și multe alte încăl
cări ale normelor de preve
nire și stingere a incendiilor 
s-au constatat. In cea mai ma
re parte vina pentru aceste 
multe și . ive nereguli îi re
vine lui C. Dragomir, șeful sec
ției 4—6, Nicolae Cibu, șeful

Reportaj publicitar
potriva vinovaților (aplicîn- 
du-li-se amenzi, prevăzute în
H.C.M. R 285/1969) aceștia își 
vor reaminti că răspund di
rect de paza contra incendii
lor la secțiile pe care le con 
duc.

Este necesar totodată să 
amintim că o parte din vină 
pentru ner«șjjuli_ revine și co
misiei tehnice de prevenire .șl 
stingere a incendiilor din la

rilor materiale este necesar ca 
șefii de secții și de ateliere, 
întreg personalul Întreprinde
rii de morărit și panificație să 
ia următoarele măsuri :

0 respectarea normelor de 
prevenire și stingere a in
cendiilor stabilite în instruc
țiunea de ramură emise cu 
art. 816 din 1967 ;

# să se interzică folosirea 
de instalații electrice de ilu
minat și forță improvizate 
sau cu defecțiuni iar orice 
neregulă constatată să fie re

mediată numai de către elec
tricienii de întreținere;
• un accent deosebit să se 

pună pe întreținerea în stare 
de funcționare a materialului 
de intervenție la incendii 
(stingătoare, hidranți de in
cendiu etc.). Periodic să se 
veTifice starea de funcționare 
a acestora ;
• întreg personalul de la 

locurile de muncă să fie 
instruit și să cunoască re
gulile de prevenire și stinge
re a incendiilor și să respec
te riguros sarcinile ce au 
fost stabilite pentru fiecare 
loc de muncă în parte ;

S să se interzică fumatul 
in magazii, depozite și în toa
te locurile unde există peri
col de incendiu ;
• căile de acces să nu se 

blocheze cu diferite materia
le ;
• executarea lucrărilor de 

sudură să se facă numai cu 
respectarea strictă a normelor 
P.C.I.;
• pe întreg teritoriul o- 

biectivului să se păstreze or
dine și curățenie.

In concluzie este necesar să 
se acorde mai multă atenție 
din partea tuturor salariați
lor întreprinderii de morărit 
și panificație Petroșani respec
tării normelor de prevenire 
și stingere a incendiilor, a- 
ceasta fiind de altfel și o în
datorire patriotică a fiecărui 
cetățean !

Maior Corneliu COJOCARII, 
din Grupul de pompieri 

Deva

Răspundem cititorilor
• ROBERT P1NCZKER, PETRILA : Conducerea O.C.L. 

Alimentara Petroșani ne răspunde că cele sesizate de do. 
ziarului sînt întemeiate. Drept consecință, vinzătoarea Ileana 
Pera a fost sancționată cu penalizarea de 10 la sulă din 
salariul tarifar pe luna iulie, iar Petru Szatmari, gestiona
rul unității nr. 42 Petrila, a primit, pentru lipsă de vigi
lență, mustrare scrisă.

• STANC1U PAVELONESCV, URIC ANI : Referindu-se 
la reclamația trimisă redacției, Consiliul popular al orașului 
Uricani ne comunică că, întrucît măsura luată este legală, 
ați consimțit să vi so rețină in continuare cheltuielile de 
școlarizare ale fiului dv.

• MIHAI N1EDZSELSZKI, LUPENI : Pentru rezolva
rea integrală a problemei dv. privind pensia restantă, Ofi
ciul pentru probleme de muncă și ocrotiri sociale Petroșani 
urmează să facă, la indicația organelor superioare, o anche
tă după care dosarul se va înainta la Ministerul Muncii 
pentru a decide.

9 ȘTEFAN NEMECSEK, VULCAN: Ne puteți trimite 
fotografii de actualitate din localitatea dv.

Q IUL1A A., PETRILA : Am primit și a treia scrisoare 
privind problema care vă interesează, pentru a cărei lă
murire vă rugăm din nou să treceți pe la redacție.
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SIMBATĂ 1 AUGUST

15,00 Deschiderea emisiunii. 
Campionatele mondiale 
vie caiac-canoe. Trans
misiune directă de la 
Copenhaga.
Emisiune în limba ger
mană.

17,10

18,15 Bună seara, fete ! Bună 
seara, băieți!
1 001 de seri — emisiu
ne pentru cei mici.
Telejurnalul de seară.
Aspecte de la Dinamo- 
viaila internațională de 
box.

20.10 Tele-enciclopedia.
21.10

19,20

19,30
19,50

22,10

23,15

23,35
23,45

Film serial : „Incorup
tibilii" (I).
Parodii muzicale. Afa
cerea clin strada Lour- 
cine de Eugen Labiche. 
Parodie muzicală de 
Octavian Sava.
„Revistele săplăminii" 
de Nicolae Popescu.
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

I
S

i
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„CUPA MINERULUI'1 
LA FOTBAL

Miercuri, pe un timp admi
rabil, terenul de lo'bal din A- 
ninoasa a găzduit semifinalele 
competiției dotate cu „Cupa 
minerului". Meciurile s-au dis

putat într-o notă de deplină 
sportivitate. Dar iată rezultate
le tehnice și cîteva detalii «- 
supra desfășurării meciurilor.

Minerul Uricani—Minerul Lupeni 2—0 (1—0)
Selecționata minerilor dm 

Uricani a intrat pe teren hoi-i- 
rîtă să demonstreze că retro
gradarea din campionatul jude
țean a fost un simplu accident. 
Desfășurind un joc combativ, 
oreînd prin mijlocași și înain
tași o suită de faze spectacu
loase, din care două au fost I - 
nalizate de Vasile Coșa (min. 
12) și Constantin Jianu (min.

55), echipa uricănenilor s-a ca
lificat în finala competiției. Co
legii lor din Lupeni, deși domi
nați teritorial, au avut ocazii 
de a înscrie dar barele și for
ma bună a portarului din Lr.- 
cani i-au optit. Învinșii meriiă 
totuși să fie felicitați pentru 
ftumoasa comportare avută pi- 
nă in prezent.

S.C.S.M. — Jiul Petrila 3—0 (0—0; 0—0)
A doua partidă a cuplajului 

s-a disputat cu multă dîrzenie 
și risipă de energie, a avut un 
final dramatic marcat prin sta
bilirea cî.știgătorului, în prelun
giri, după cele 90 de minutp re
gulamentare de joc.

Petrilenii cu o echipă mai o- 
mogenă au dominat o bună pe
rioadă creind faze palpitant?. 
Nervozitatea manifestată în ac

țiunile de finalizare, calinul și 
inspirația portarului echipei 
S.C.S.M., Valentin Șuvăială au 
determinat ca, după consuma
rea timpului regulamentar de 
joc, scorul să rămînă alb.

După executarea a cîte 5 lo
vituri de la 11 metri, victoria 
revine petroșănenilor cu scotul 
de 3—0,

Aurel SLABII

DUMINICA 2 AUGUST

PROGRAMUL I : 6,05 Concer
tul dimineții; 7,00 Radiojurnal; 
7,15 Muzică ușoară; 8,00 Suma
rul presei; 8,10 Avanpremieră 
cotidiană; 9,00 Radiomagazinul 
femeilor; 9,30 Ora satului; 10.00 
Cavalcada ritmurilor; 11 15 In- 

! tîlnire cu melodia populară și 
interpretul preferat: 12,00 De 
toate pentru toți; 13.00 Radio
jurnal Sport; 13.15 De toate 
pentru toți... turiștii; 13,45 Mu
zică ușoară; 14,00 Unda veselă; 
14.30 Valsuri și tangouri ce
lebre; 15,00 Caravana fanteziei; 
15,5.5 Estrada duminicală: 19 00 
Gazeta radio; 19,15 Muzică 
populară: 19.20 Compozitor și 
interpret : Florin Bogardo;
19,35 Cîntece haiducești și jo
curi populare; 20,05 Teatru 
scurt; 20,40 Muzică de c-afă- 
concert; 21,00 Zece melodii pre
ferate; 21,35 Romanțe .și cîn
tece de petrecere; 22,00 Radio
jurnal; 22,10 Panoramic spor
tiv; 22,30 Muzică de dans; 
22,50 Moment poetic; 23,00 Cîn- 
tecu) e pretutindeni; 0,03—5,00 
Estrada nocturnă.

Mica 
publicitate 
V1ND aparat foto Zenit-E.

Obiectiv Helios, stare excep
țională, Lupeni, blocul D-2, 
ap. 14.

Liceul industrial 
minier

Petroșani
AN6AJEAZĂ

începind cu data de 15 septembrie,
• Ui maistru miner pentru îndrumarea practicii in 

atelierul de duigherie a elevilor de anul II, specialita
tea „exploatări miniere" — cu jumătate normă ;

• Doi maiștri electromecanici mineri — cu norma 
întreagă — pentru îndrumarea instruirii practice a elevi
lor din anti! IV, în atelierul de mașini și utilaj minier ;

• Un inginer în specialitatea „exploatări miniere" 
— cu norma întreagă ;

• Un inginet in specialitatea „electromecanică mi
nieră" — cu norma întreagă ;

Informații în legătura cu condițiile de angajare și 
salarizare se pot obține de la secretariatul liceului (zilnic 
între «rele 8—15), cu sediul în Petroșani, strada M. Emi- 
nescu nr. 17.
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SIDERURGIC „MPIMl*“
PEKIN 31 — Corespondentul 

Agerpres, Ion Gălățeanu tran
smite : In cadrul vizitei pe care 
o întreprinde în R.P. Chineză, 
delegația militară română, 
condusă de general-colonel Ion 
loniță, ministrul forțelor armate 
a fost, în dimineața zilei de vi
neri, oaspete al colectivului de 
muncitori ai Combinatului si
derurgic „Capitala'' din subur
biile Pekinului. Membrii dele
gației române, care au fost sa
lutați la sosire de reprezentanți

PEKIN 31. — Corespondentul 
Agerpres, Ion Gălățeanu, tran
smite : Cu prilejul vizitei dele
gației militare române condusă 
de general-colonel Ion loniță, 
ambasadorul Republicii Socialis
te România la Pekin, Aurel 
Duma, a oferit o recepție, care 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
cordială, de prietenie.

Au participat conducători ai 
armatei populare chineze de eli
berare, ai Ministerelor Afaceri
lor Externe și Comerțuldi Exte-

Primirea de către Mao Tzedun 
a delegației militare a R.P.D. Coreene
PEKIN 31 (Agerpres). — Mas 

Tzedun, președintele C.C. al 
Partidului Comunist Chinez, a 
primit delegația militară a 
R.P.D. Coreene, condusă de ge
neralul O Jin U, membru al Co
mitetului Politic al C.C. al Par
tidului Muncii din Coreea, șe
ful Marelui Stat Maior al Ar
matei Populare Coreene, care 
se află într-o vizită în China.

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire cordială, prieteneas

Semnarea unui protocol 
între R.S.R. și U.R.S.S.

MOSCOVA 31. — Corespon
dentul Agerpres, L. Duță, tran
smite : La Moscova a fost sem
nat vineri un protocol între gu
vernele Republicii Socialiste 
România și Uniunii Republici
lor Sovietice Socialiste, pri
vind livrarea de utilaje și a- 
cordarea de asistentă tehnică 
pentru construirea unor obiec
tive metalurgice în România In 
perioada 1971—1975. 

LOS ANGELES 31 (Ager
pres). — După ce a răspuns 
timp de trei zile întrebărilor 
puse de procurorul Vincent 
Bugliosi, Linda Kasabian a 
devenit, începînd de joi, țin
ta ripostelor apărării, în pro
cesul grupului de hippies a- 
cuzat de uciderea, în urmă 
cu aproape un an, a șase per
soane, printre care actrița de 
film Sharon Tate. Așa cum

Secvențe din istoria și viața
unui oraș ungar

lutiuaie din pag. 1)

Cu un an și jumătate în urmă, îmi povestea arhitcctul- 
șef al orașului, nu exista nici blocul acesta, nici cele din 
preajma lui, tot așa cum nu existau nici noile secții și fa
brici ale combinatului siderurgic. Simbioza aceasta între 
dezvoltarea combinatului și a orașului exista aici încă din 
prima zi a nașterii lor, adică, din iunie 1950. Atunci, la che
marea partidului, mii de tineri, alături 
ficați și specialiști, au pornit aici, pe 
aproape 70 de kilometri de Budapesta, 
vechi sat pescăresc, o muncă aspră. Pe 
lanuri de grîu și porumb, sub dogoarea

de muncitori cali- 
malul Dunării, la 
în preajma unui 

locul unor întinse 
................ . , _ soarelui și a pul-

berei prafului de cărămidă și ciment, oameni și mașini își 
împleteau fără întrerupere drumurile. Din această neîntre
ruptă și tumultuoasă mișcare s-a născut Combinatul side
rurgic — cea mai mare întreprindere industrială ungară a 
ultimului pătrar de veac — și, o dată cu el, un nou și mo
dern oraș, care numără astăzi peste 52 000 de locuitori.

Pe una din primele file ale unei eventuale istorii a 
combinatului ar putea fi scris doar atît: decembrie 1950 — 
prima șarjă a primului cuptor Martin din prima secție a 
viitorului combinat. Cit despre imaginea de astăzi a com
binatului, imagine conturată de-a lungul multor ore petre
cute prin uzinele și fabricile colosului siderurgic, ea ar a- 
răta așa : un uriaș complex industrial construit pe aproape 
cincizeci de hectare și în fabricile db mașini, la cele două 
furnale de 600 și 800 metri cubi. la cele patru cuptoare 
Martin, la uzina electrică, la secția produse refractare, la 
cocserie, la cele două uriașe laminoare de tablă și țevi sau 
la noua uzină de radiatoare lucrează peste 13 000 de munci
tori, ingineri și tehnicieni. In 1969, valoarea produselor a 
trecut de 7 miliarde forinți. Pe suprafața combinatului 
funcționează 150 km de cale ferată și 20 km de benzi trans
portoare. Secțiile combinatului produc în acest an 1 milion 
tone oțel, 700 000 tone fontă, 600 000 tone laminate și țevi. 
Produsele combinatului — 25 la sută din producția de oțel, 
60 la sută din laminate — se exportă în peste 30 de țări, 
printre care Suedia, U.R.S.S., R. F. a Germaniei, Ceho
slovacia, Italia și multe altele. Una dintre cele mai tinere 
uzine ale combinatului este fabrica de radiatoare. Creată 
în cooperare cu firma vest-germană „Rheinische Stahlwerkw 
d’Essen", producția ei anuală este în prezent de 150 000 
metri pătrați radiatoare de oțel. Mecanizarea, și automati
zarea acestei uzine ca și în general a fabricilor combinatu
lui sînt la cel mai înalt nivel.

La ora prînzului am poposit la oțelărie. Afară erau 
peste 26 de grade. In fața cuptoarelor — aproape dublu. 
Cuptoarele ba se cutremurau în clocotul topit al metalului, 
ba se linișteau, așa cum se întîmpla după elaborarea fie
cărei șarje cînd șuvoaiele de metal incandescent țișneau in 
mii de sclipiri de artificii. Pe una din platformele cuptoa
relor l-am intilnit pe cel mai cunoscut oțelar al combinatu
lui, șeful de brigadă Nicsa Janos. Mi-a vorbit cu pasiune, 
despre preocupările lor îndreptate spre scurtarea timpului 
de elaborare a șarjelor, despre obținerea unor oțeluri supe
rioare. Dar cel mai mult m-a impresionat vîrsta celor care 
topeau oțelul — majoritatea erau tineri. De fapL m-am con
vins mai tirziu că tinerețea este o caracteristica a intregu-

lui colectiv de muncă al combinatului, tot așa cum vîrsta 
medie a orașului este de 20 de ani.

Dunaujvarosul are o istorie tînără dar nu puține pa
gini ale acestei istorii cuprind fapte remarcabile din viața 
orașului. După-amiaza, în zona industrială a orașului mi 
s-a arătat fabrica de confecții. Ea a fost ridicată în numai 
șase luni. Desigur, combinatul siderurgic este inima de oțel 
a orașului care dă puls, culoare și specific localității. In 
schimb, potențialul economic al orașului a fost întregit în 
ultimii ani cu o fabrică de ceasuri și una de celuloză din 
paie, cu o întreprindere pentru producerea elementelor pre
fabricate din beton, cu o capacitate de circa 1 000 de apar
tamente anual, o altă fabrică de hîrtie și multe altele de 
produse alimentare.

Străbătind străzile și cartierele Dunaujavarosului ai în 
față, ca nicăieri în altă parte, un adevărat muzeu în aer 
liber al stilurilor arhitectonice moderne. Te impresionează 
plăcut piețele, străzile, clădirile, cartierele construite toate 
în cele .mai diferite stiluri arhitectonice. Blocurile mari, 
monumentale, cu arcade și ornamente, alternează cu vile 
mici cochete, cu blocuri cu cite 3—4 etaje, viu colorate,"cu 
construcții suple din beton de cite 12—14 etaje sau cu clă
diri de cea mai modernă factură în care predomină sticla 
și aluminiul. însăși evoluția tehnicii construcțiilor este ilus
trată semnificativ: de la cărămidă pînă la panouri mari 
prefabricate, de la betonul armat pînă la sticlă. Ai senza
ția că te afli într-o uriașă expoziție de concepții și con
strucții din ultimii ani, in care anumite case de locuit și 
chiar unele blocuri par deja învechite, în timp ce altele 
anticipează viitorul. O zonă verde de mai multe sute 
de hectare înconjoară orașul ca un cordon protector. In a- 
celași timp, 28 la sută din suprafața interioară a orașului 
este alcătuită, de asemenea, din parcuri bine îngrijite. Fîn- 
tini arteziene și statui sau grupuri monumentale împodo
besc și ele orașul. O frescă monumentală din metal ornează 
intrarea principală a combinatului iar o compoziție din me
tal — holul clădirii direcției, un mozaic de Sticlă — uriașa 
scară a fabricii de hîrtie. Pictori, sculptori, artiști, graficieni 
trăiesc și lucrează la Dunaujvaros. Am făcut o vizită în ate
lierul de lucru al uneia dintre tinerele artiste ale orașului 
—r sculptora Maria ~ 
bronz în oțelăriile 
orașe ale Ungariei.

Seara, după ce 
nyhordo" (butoiul de aur), local amenajat cu deosebit gust, 
gazdele m-au invitat la o plimbare pe Dunăre. Luminile 
combinatului și ale orașului străluceau pînă departe în 
apele fluviului. De-a lungul malului, pînă departe punctau 
căsuțele de odihnă construite de locuitorii orașului. Aflu cu 
acest prilej că, de fapt, construcția căsuțelor pentru week
end este cel mai recent „hobby" la Dunaujvaros. Sînt „în . 
floare" și alte asemenea pasiuni, îndeosebi fotbalul.

...Am părăsit Dunaujvarosul după miezul nopții, după 
mai bine de 20 de ore petrecute aici, 20 de ore din cei 20 
de ani cit numără astăzi orașul a cărei dezvoltare ascen- . 
dentă se înscrie în contextul plin de substanță al transfor- > 
mărilor economice și sociale petrecute în Ungaria în cei 25 
de ani care au treciit de la eliberarea țării.

Cyranski, Creațiile ei sînt turnate în 
combinatului dar împodobesc și alte

am cinat la restaurantul-cafenea „Ara-

ai Comitetului revoluționar al 
combinatului, au vizitat cu a- 
cest prilej principalele secții, 
luînd cunoștință de succesele 
în producție obținute aici. Mun
citorii au făcut pretutindeni o 
caldă și entuziastă primire oas
peților români.

In timpul vizitei, delegația a 
fost însoțită de Siao Cin-kuan, 
adjunct al ministrului apărării, 
comandatul forțelor maritime 
militare, și de Aurel Duma, am
basadorul Republicii Socialiste 
Romania în R.P. Chineză.

O
rior, precum și atașați militari 
acreditați la Pekin.

Cu acest prilej, ministrul for
țelor armate ale Republicii So
cialiste România. Ion loniță, și 
Huan Iun-sen, șeful Marelui 
Stat Major al armatei populare 
chineze de eliberare au toastat 
pentru continua întărire a prie
teniei dintre cele două tari, din
tre P.C.R. și P.O. Chinez, din
tre cele două popoare și arma
tele lor.

că. Au luat parte Ciu En-l-il, 
membru al Comitetului Perma
nent al Biroului Politic al C.C. 
al P.C, Chinez, premierul Con
siliului de Stat, Huan lun-șch, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Chinez, șeful Mare
lui Stat Major al Armatei Popu
lare Chineze de Eliberare, și 
Ciu Ui-tso, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.C., locții
tor al șefului Marelui Stat Ma
jor.

Protocolul a fost semnat de 
ministrul industriei metalurgice, 
Nicolae Agachi și de I.V. Arhi
pov, prim-vicepreședinte al Co
mitetului sovietic pentru rela
țiile economice externe.

La semnare a fost de fată 
Teodor Marinescu, ambasado
rul României în Uniunea Sovie
tică. ,

era de așteptat,. avocații ce
lor trei inculpați aflați in 
prezent pe banca acuzării, 
Charles Manson, Patricia 
Krenwinkel și Susan Atkins, 
au urmărit de la bun început 
punerea in discuție a „res
ponsabilității mintale" a mar
torei, speculînd faptul, că a- 
ceasta a obișnuit să se dro
gheze în ultimii ani.

Cuba

întrevedere între 
Bujor Almășan 
și Pedro Miret

HAVANA 31 — Corespon
dentul Agerpres, Victor Stama- 
te, transmite : Bujor Almășan, 
membru al C.C. al P.C.R., mi
nistrul industriei miniere și ge
ologiei, conducătorul delegației 
române la sărbătorirea zilei de 
26 iulie — Ziua insurecției na
ționale cubaneze, a avut o în
trevedere cu camandantul Pe

PREZENȚE ROMÂNEȘTI
BUDAPESTA 31. — Cores

pondentul Agerpres, Alexan
dru Plutea transmite : Colec
tivul Teatrului Satiric-muzi- 
cal „Constantin Tănase" din 
București a prezentat joi sea
ra pe scena teatrului buda- 
pestan in aer liber „Buda- 
park“ primul spectacol din 
turneul de două săptămîni 
pe care îl întreprinde în Un
garia. Spectacolul, la care au 
asistat numeroase personali
tăți ale vieții cultural-artisti- 
ce și obștești din capitala un
gară, s-a bucurat de succes. 
Măiestria și coeziunea corpu

Alegerile din 
Maroc vor avea

loc in două etape
RABAT 31 (Agerpres). — In

tr-o conferință de presă ținută 
joi după-amiază la Rabat, la o 
săptămînă de la referendumul 
national în cadrul căruia- a fost 
aprobată noua Constituție a tă
rii, șeful statului marocan, re
gele Hassan al II-Iea, a precizat 
că alegerile legislative se vor 
desfășura în două etape, la 21 
și 28 august. O parte dintre 
deputați vor fi aleși pe baza su
fragiului universal, iar cei
lalți vor fi desemnați de un 
colegiu electoral, format din re
prezentanții adunărilor munici
pale, rurale și comunale.

Prioritatea pentru viitorul 
parlament — a declarat regele 
Hassan al II-lea — o vor avea 
sarcinile legate de dezvoltarea 
economiei tării și de accelera
rea procesului de formare a ca
drelor necesare în diverse do
menii de activitate.

Pe plan extern, șeful statu
lui marocan a relevat rolul ce 
revine țărilor din regiunea Mu
rii Medilerane pentru menține
rea păcii în această zonă. Ma
rocul — a subliniat regele 
Hassan al II-lea — dorește ca 
Mediterana să devină o zonă a 
păcii și destinderii. 

dro Miret, membru al C.C. al 
P.C. din Cuba, ministrul indus
triei minelor, combustibilului și 
metalurgiei. Cu acest prilej, au 
fost abordate probleme ale coo
perării româno-cubăneze în do
meniul industriei petroliere și 

'miniere. întrevederea s-a des
fășurat într-o atmosferă cordi-* 
ala, tovărășească.

lui de balet, în frunte cu so
liștii Marica Negrea și Tu- 
dose Martinică, arta inter
pretativă a soliștilor vocali, 
calitatea orchestrei, fantezia, 
strălucirea, înalta ținută ar
tistică a întregului spectacol, 
regizat de Nicolae Dinescu 
au îneîntat publicul budapes- 
tan. Multe numere din pro
gram, printre care baletele 
„Ritmuri",, „Păianjenul", „A 
1 002-a noapte", precum și 
cîntăreții Doina Badea, Anca 
Agemolu, formația Trio Ca
ban, au întrunit aplauze la 
scenă deschisă.

Criza de guvern 
din Italia

ROMA 31 (Agerpres). — 
Presa italiană de vineri conti
nuă să comenteze și să infor
meze pe larg despre evoluția 
situației politice din țară în 
legătură cu consultările pre
mierului desemnat, Emilio Co
lombo, în vederea constituirii 
unui nou guvern de centru- 
stînga. „Corriere della Sera" 
din Milano își exprimă pă
rerea că problema aflată în 
centrul discuțiilor este „dacă 
în situația actuală ar fi posibil 
să se recompună coaliția cva- 
dripartită pe o bază stabilă și 
durabilă" și dacă „există într- 
adevăr dorința de a soluționa 
în acest mod criza". Ziarul r- 
daugă că socialiștii se tem do 
existența, chiar în cadrul for
mației de centru-stînga, a unor 
grupuri care doresc alegeri an
ticipate, situație la care ar 
fi vrut să ajungă aceste gru
puri, înăsprindu-și poziția în 
faza inițială a crizei. (Grupurile 
la care face aluzie cotidianul 
milanez sînt cele ale socialiști
lor unitari, care s-au opus ini
țial să intre în guvern alături 
de socialiști pe baza programu
lui prezentat de Giulio Andreotti
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Convorbirile sovieio* 
vest-germane

MOSCOVA 31. — Corespon
dentul Agerpres, Laurențiu Du
ță, transmite : La Moscova a 
avut loc vineri o nouă întîl- 
nire între ministrul afacerilor 
externe al U.R.S.S., Andrei 
Gromiko, și ministrul afaceri
lor externe al R. F. a Germa
niei, Walter Scheel. După cum 
s-a făcut cunoscut în mod ofi
cial a continuat discutarea pro
blemelor care fac obiectul tra-

I

Israelul a 
„planul

TEL AV1V 31 (Agerpres). — 
„Guvernul israelian a hotărît 
să subscrie la ultima inițiativă 
a guvernului S.U.A. și să de
semneze un reprezentant pentru 
negbcieri de’ pace fără condiții 
prealabile, prin bunele oficii 
ale ambasadorului Gunnar Jar
ring și în cadrul oferit de re
zoluția Consiliului de Securitate 
nr. 242, din 22 noiembrie 1967. 
în scopul de a se ajunge la un 
acord de pace care să stabi
lească obligațiile contractuale

— N.R.). „Corriere della Sera" 
apreciază însă că deși polemi
ca asupra stabilității vi . 
guvern a continuat să di. . e
cele două partide socialiste (P.S.I. 
și P.S.U.), aceasta nu pare su
ficientă pentru a bloca negocie
rile. „11 Giorno" afirmă, la rîn- 
dul său, că se apropie faza con- 
cluzivă a tentativei lui Colom
bo vizind soluționarea crizei de 
guvern.

• Potrivit estimărilor exper- 
ților O.N.U., populația lumii la 
jumătatea anului 1969 totaliza 
3,552 miliarde locuitori, fiind 
cu 69 milioane locuitori mai 
mare decit cu un an înainte.

• Președintele R.A.U., Ga
mal Abdel Nasser, a avut joi 
seara o întrevedere cu delega
ția sudaneză, compusă din mi
nistrul de stat însărcinat cu 
problemele prezidențiale, Ma- 
moun Awad Aboua Zeid, mi
nistrul de stat însărcinat cu 
afacerile externe, Mouaa Wiya 
Ibrahim, ministrul pentru pro
blemele tineretului și afacerile 
sociale, Aboulkassem Hachem, 
și ministrul muncii, Farouma 
Agou Issa, aflată într-o vizită 
la Cairo. După cum transmite 
agenția Reuter, delegația a în- 
mînat președintelui Nasser un 
mesaj din partea președintelui 
Sudanului, Gaafar Al-Numeir)', 
privind evoluția situației din 
Orientul Apropiat.

• In trei provincii din Ar
gentina au declarat grevă mem
brii corpului didactic al institu
telor de învățămînt mediu. Gre
viștii cer efectuarea unei re
forme a învățămîntului mediu 
și îmbunătățirea condițiilor de 
muncă și de trai. 

tativelor dintre cele două părți.
După ședința de vineri dimi

neața a comisiilor de lucru ca
re a durat trei ore, Rudiger 
von Wechmar, purtătorul de 
cuvînt oficial al delegației R.F.G. 
a precizat că „atmosfera a fost 
bună".

Vineri seara, Walter Scheel a 
avut o întrevedere cu șefii re
prezentanțelor diplomatice la 
Moscova ale S.U.A., Angliei și 
Franței.

acceptat
Rogers"
ale părților" — șc arată în co
municatul oficial dat publicită
ții vineri după-amiază la Tel 
Aviv, la încheierea reuniunii 
cabinetului care a luat în discu
ție planul Rogers. Poziția gu
vernului israelian a fost stabi
lită de mai multe zile de dez
bateri.

în comunicat se precizează 
totodată că Israelul este pregă
tit să subscrie la propunerea 
Statelor Unite privind încetarea 
focului pe termen de cel puțin 
trei luni, pe frontul egiptean.

Ședința Consiliului 
de Miniștri al R.F.G.

BONN 31 (Agerpres). — Con
siliul de Miniștri al R.F. a Ger
maniei, reunit în ședință ta 
Bonn, a ascultat un raport asu
pra stadiului convorbirilor vest 
germano-poloneze prezentat de 
Karl Moersch, secretar de stat 
parlamentai- la Ministerul Afa
cerilor Externe. După ședință, 
purtătorul de cuvînt al guver
nului, Conrad Ahlers, a precizat 
că viitoarea rundă a tratative
lor dintre cele două țări va a- 
vea loc la 10 septembrie a.c. 
la Bonn.

• O echipă de arhitecli, so
ciologi și economiști tunisieni 
și su.^ialiști din cadrul 
UNESCO, lucrează de mai 
multe luni la elaborarea unui 
larg proiect, denumit „Tunis- 
Cartagina", în vederea punerii 
în valoare a inestimabilelor 
monumente de artă existente ia 
această regiune. 12 dintre cele 
mai importante din a mo
numente vor fi restaurate chiar 
în acest an. -

• „Anunțarea intenției noului guvern conservator al 
Marii Britanii de a relua livrările de arme către Republica 
Sud-Africană va constitui unul din principalele puncte ale 
agendei conferinței la nivel înalt a țărilor neangajate, pro
gramată la Lusaka în luna septembrie a. c.“ — a declarat 
joi la Delhi ministrul de externe al Indiei, Swaran Singh. 
Vorbind în Camera Superioară a Parlamentului, ministrul 
a anunțat că guvernul indian a informat autoritățile bri
tanice de faptul că este profund preocupat de eventualita
tea reluării livrărilor de arme către R.S.A., ceea ce „nu ar 
face, decit să întărească regimul rasist de la Pretoria Și să 
mărească tensiunea politică și militară existentă în sudul 
continentului african".

• „Intenția guvernului bo
tanic de a relua livrările de 
armament către R.S.A. constitu
ie o sfidare la adresa țărilor 
africane", a declarat în cadrul 
unei conferințe de presă, tinu_ 
tă la Monrovia, președintele 
Liberiei, W. Tubman. El a rele
vat incompatibilitatea dintre
declarațiile guvernului englez 
de condamnare a apartheidului 
și intențiile tot mai vădite de 
a livra arme unui stat în țara 
politica oficială este aparthei
dul.

tlIfflIIIUl DE PRESA
1 PRESEDINTELBI MOI

LOS ANGELES 31 (Agerpres). 
— După cum anunță agenția 
U.P.I., într-o conferință de pre- 
nă radiotelevizată, ținută la 
Los Angeles, președintele Ni
xon a declarat că, după păre
rea sa, Israelul poate accepta 
în siguranță încetarea focului 
de 90 de zile, fără a se teme 
că R.A.U. va profita de aceasta 
pentru a-și îmbunătăți poziția 
militară. „Statele Unite — a 
spus el — nu au primit încă 
un răspuns din partea Israelu
lui la propunerea de pace, dar 
cred că Israelul se va alătura 
R.A.U. și Iordaniei în accepta
rea planului Rogers". Nixon a 
subliniat inconsistența temeri
lor Israelului că încetarea fo
cului ar putea avea drept re
zultat o întărire a poziției mi
litare a țărilor arabe, precizînd 
că Statele Unite au dat asigu
rări Israelului că nu se va în- 
tîmpla așa. El a afirmat că o 
condiție a încetării focului este 
acordul R.A.U., Iordaniei și Is
raelului că va fi respectată o 
pauză în activitatea militară.

Răspunzând întrebărilor pri
vind războiul din Indochina, 
președintele s-a referit din nou 
la așa-numitul plan de „viet- 
namizare" a conflictului, aspru 
criticat, după cum se știe, chiar 
în Statele Unite.

Noi incidente la Belfast
BELFAST 31 (Agerpres). — 

După mai multe zile de calm, 
capitala Irlandei de Nord — 
Belfast — a cunoscut în noap
tea de joi spre -vineri noi mo
mente de încordare. Tulbură
rile au început, puțin după 
miezul nopții, într-unul din car
tierele locuite in majoritate ie 
catolici (New Lodge', unde d 
tineri au fost arestați și con
duși ia comisariatul de politie. 
Apoi, grupuri de catolici au 
început să-și manifeste ostilita
tea fată de forțele de politie, 
aruneînd cu pietre asupra unui

• Două organizații ale miș
cării de rezistență palestiniene
— Organizația de acțiune '.’cn- 
tru Eliberarea Palestinei și Or
ganizația Palestiniană arabă
— au dat publicității o declara
ție în care rijină poziția i- 
doptată de președintele R.A.U., 
Gamal Abdel Nasser, față de 
planul Rogers privind s citio- 
narea crizei din Orientul Apro
piat.

• Ministrul irakian al mun
cii, Murtada Hadissi, care a so
sit joi la Amman într-o vizită 
oficială,' a fost primit de regele 
Hussein, căruia i-a înmînal un 
mesaj din partea președintelui 
Irakului, generalul Ahmed Has
san al-Bakr. In aceeași zi, mi
nistrul irakian a fost primit de 
către premierul Abdel Moncim 
Rifai. La sfîrșitul acestei reu
niuni. Hadissi a declarat că 

’schimbul de păreri a permis 
„studierea în detaliu a situați
ei politice actuale, sub toate 
aspectele ei" din Orientul A- 
propiat.

Președintele Nixon a relevat 
în continuare necesitatea reali
zării unui acord între Statele 
Unite și U.R.S.S. în problema 
limitării înarmărilor strategice. 
El consideră că țelul convorbi
rilor de la Viena îl constituie 
reducerea reciprocă a înarmă
rilor.

Președintele Richard Nixon a 
abordat apoi unele aspecte ale 
actualei situații economice a 
S.U.A., insistînd aSupra politi
cii antiinflaționiste urmate de 
administrație. El a afirmat că 
una din cauzele actualei înce
tiniri a ritmului de creștere c- 
conomică ar constitui-o încer
carea de a se realiza tranzi
ția de la o economie de război», 
la una de pace. Președintele a 
atribuit acestor eforturi și ni
velul ridicat al șomajului, care 
a atins în luna iunie 4,7 la 
sută din totalul forței de mun
că, fiind deosebit de îngrijoră
tor în cadrul populației de cu- 
Nare: 8,7 la sută. Deși a în
cercat să absolve Administrația 
de responsabilitatea pentru tul
burările studențești și rasiale, 
care marchează în prezent sce
na internă americană, președin
tele a recunoscut totuși că gu
vernul poartă „o parte din 
vină".

autovehicul al politiei. Trupele 
britanice, dizlocate în Ulster 
pentru menținerea ordinii, au in
tervenit lansînd grenade lacri
mogene și deschizînd focul a- 
supra manifestantilor. In urma 
incidentelor, o persoană a fost 
ucisă și numeroși demonstranți 
au fost răniți sau arestați.

Noile tulburări înregistrate la 
Belfast au surprins pe observa
tori care apreciau că în urma 
măsurilor luate de autorități 
pericolul unor noi ciocniri ar (L 
dispărut.

ORDINATOARELE 11 ÎN
LOCUIESC PE BUCĂTARI. 
S-ar putea Ca persoanele cu 
gusturi foarte rafinate, in ma
terie culinară să fie îngro
zite dar pină și șefii bucătari 
pot fi înlocuiți prin creiere 
electronice. O ilustrație ca a 
ceasta — brigada de bucătari 
a unui hotel — o să aibă în 
anul 1980 o valoare istorică. 
In timp ce numărul călăto
rilor este în continuă crește 
re, scade cel al cadrelor ca 
lificate in sectorul hoteluri 
și gastronomie. Pantofii cură- 
țați in fața camerei de hotel, 
un lucru de la sine înțeles 
pe vremuri, chiar în hotelu
rile mai mici, constituie as
tăzi o raritate pînă și la cele 
mai renumite. In majoritatea 
restaurantelor, nu numai în 
cele germane, oferta de fe
luri de mîncare și de bău
turi a scăzut .simțitor Clien
tul din anul 2 000. prevăzut 
cu o carte de credit univer
sală — cu ajutorul căreia 
poate determina și compute
rul să „scoată" un meniu — 
poate părea astăzi o utopie 
insă ar putea deveni în cu- 
rind o realitate Multe loca
luri de pe autostrăzi au tre
cut de acum la sistemul de 
deservire automată.

• Numărul persoanelor caca 
și-au pierdut viața în urma pu
ternicului cutremur, care a de
vastat joi dimineața suprafețe 
întinse din partea de nord a 
Iranului se ridică la peste 126. 
Unități ale armatei iraniene șl 
echipe speciali' de salvare par
ticipă în continuare la acțiuni
le de ajutorare a victimelor.

• Intre Praga și New York 
a fost stabilită o legătură tele
fonică directă, informează a- 
genția CTK. Noua linie folosește 
atît radior ' "1 <i cablul, cit 
și un satelit de telecomunhalii, 
situat deasupra Oceanului 
Atlantic. Legătura astfel reali
zată va servi pentru comunica
țiile telefonice între Cehoslo
vacia și toate țările Americil 
de nord și Americii Latine, 
precum și pentru emisiuni oca
zionale radio în ambele direc
ții.

• Cel de-al patrulea festi
val al teatrului magbrebian se 
va desfășura în acest an între 
31 iulie și 5 august în orașul 
tunisian Monastir. La actuala 
ediție vor participa colective 
teatrale naționale din Libia, 
Algeria și Tunisia. '
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