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La Lupeni

O DUBLA PREMIERA
Exigență fermă, 
Combativitate
partinică
trăsături definitorii
ale muncii educative

— Colectivul minei Lupeni 
este un colectiv harnic, cu 
vechi state de vrednicie care, 
prin succesele sale pe frontul 
luptei pentru mai mur. cărbu
ne cucb.iicabil, a cuceri’. un 
binemeritat prestigiu in rindul 
unităților industr.aie ale Văii 
Jiului. Faptul că nuna noastră 
a cucerit de 4 ori „Steagul ro
șu" ne întreprindere nuntașă 
pe ramura, că in cincinalul 
trecui minerii din Lupeni au 
trimis la suprafață peste un 
sfert de milion de tone de 
cărbune peste prevederile pia
nului, că au realizat o 
productivitate cu 74 kg/post 
mai mare decit sarcina prevă
zută și au obținui 13 917 000 
lei economii la prețul de cost, 
denotă rodnicia, elanul în 
muncă, omogenitatea colecti
vului nostru. Dar, ceea ce se 
cere accentuat es’.e faptul că 
aceste succese s-au obținut în 
condițiile unei activități stăru
itoare pentru educarea oame
nilor, pentru formarea conștiin
ței responsabilității lor sporite 
față de muncă, față de îndato
ririle lor. în condițiile unei 
„ofensive* neslăbite, intoleran
te fată de fenomenele, mani
festările înapoiate — incom
patibile cu disciplina și dem
nitatea muncitorească.

Cuvintele aparțin tovarășu
lui loan Raczek. secretarul co
mitetului de partid al minei 
Lupeni. și exprimă chintesen
ța preocupărilor. strădaniilor 
organizației de partid de la a- 
ceastă mare unitate carboni
feră pentru realizarea dezide
ratelor multiple pe lin in fțh*7 
mării omului nou. al minerului 
devotat profesiunii sale cu o 
înaltă responsabilitate civica.

Din discuțiile avut-.- cu se
cretarul de partid H minei, cu 
alți interlocutori — factori de 
răspundere in domeniul muncii 
politico-educative —. am reți
nut drept un atribut esențial 
și permanent al muncii politi
co-educative desfășurate la a- 
ceastă mină. combativitatea, 
intransigența comunistă, stră
daniile organizației de partid 
de a dezvolta în sînul colecti
vului minei a unei op.nii in
tolerante față de diferite acte, 
fenomene negative. Iată natura 
acestor preocupări, precum și 
cerințele îmbunătățirii lor.

Colectivul minei asimilează 
aa de an noi contingente de 
muncitori care iau locui celor 
care se pensionează sau pără
sesc mina din diferite mot’ve. 
In cincinalul trecut, la mină au 
fost angajate 4 812 persoane m 
timp ce 4 782 au părăsii mina, 
din care unui număr de peste 
1 000 angajați li s-au desfăcut 
contractele de muncă pentru 
absențe repetate de ia serviciu. 
Ce rezultă din aceste cifre? 
Realitatea că exploatarea a cu
noscut o afluență mare de sala- 
riați, in prea mică măsura “- 
difîcați asupra faptului 
trebuie 
supună

contractele de muncă

aici 
să muncească, sâ se 
rigorilor disciplinei 

disciplinei muncitorești.

Oamenii au venit, vin din di
ferite medii, cu diferite con
cepții despre muncă și viață, 
fără maturitate uzinala, de o- 
bicei din simplul imbold de 
a-și asigura un cîștig cît mai 
bun. Din asemenea mentalități 
se nasc apoi diferite acte 
indisciplină in muncă, de 
glijența și superficialitate 
de obligațiile profesionale, 
sențe nemotivate, abateri 
la normele de protecție a mun
ci:, lipsă de grijă față de uti
laje — acte care duc la nume
roase perturbații în 
extracție. Față de 
acte Și manifestări, 
poate de justificat 
secretarului general 
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și anume ; „Munca politică tre
buie să acționeze hotărit î 
triva oricăror manifestări 
indisciplină, de încălcare 
normelor de conviețuire socia
lă, in direcția dezvoltării res
pectului față de avutul obștesc, 
față de legile țării, pentru în
tărirea legalității socialiste și a 
ordinei publice".

Față de asemenea fenomene 
și acte, organizațiile de partid, 
comuniștii nu pot și nu tre
buie sa rămină indiferenți. Ca 
atare, în mod firesc, un obiectiv 
central în fața organului 
partid a fost dezvoltarea 
sinul organizațiilor de pt 
și prin ele. a întregului colec
tiv de muncă a unei opinii 
combative, intolerante față de 
fenomenele negative, de indis
ciplină, întronarea în fiecare 
colectiv a unui climat de mun
că optim, dc răspundere față de 
realizarea sarcinilor de plan, 
față de exploatarea judicioasă 
a utilajelor din dotare. Cum s-a 
acționat în acest sens

Pe primul pian ai preocupă
rilor a stat deslașurarea unei 
susținute activități politice de 
masa pentru prevenirea aba
terilor. in aceasta ordine ue 
iaei s-au întreprins acțiuni de 
masa pentru popularizarea le
gilor, a regulilor care se referă 
la organizarea și funcționarea 
întreprinderilor socialiste, la 
disciplina in muncă, a norme
lor de proiecție a muncii. ,A- 
ceste legi și reguli de conduită 
au fost prelucrate în adunări 
pe schimburi cu toți salariații, 
de către cadre de specialitate, 
mai ales juriști cît și de către 
membri ai activului sindical, 
ai corpului tehnico-ingineresc. 
In vederea dezvoltării unui 
climat de responsabilitate șr 
intoleranță fața de abaterile de 
orice natură, majoritatea adu
nărilor de partid au fost con
sacrate dezbaterii diferitelor 
aspecte ale muncii politico- 
educative pentru întărirea dis
ciplinei. folosirea la maximum 
a timpului de lucru, a utilaje
lor din dotare. Adunările ge
nerale au dezbătut cu regulari
tate modul cum își îndeplinesc

de 
ne- 
fațâ 
ab-
de

procesul de 
asemenea 

sună cit se 
indicația 

al pariidu-
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Vineri dimineața, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socia
liste România, a primit delega
ția Frontului Național din Re
publica Democratică Populară a 
Y'emenului, condusă de Abdalah 
Ahmed El-Khamry, membru al 
Comitetului Executiv, secretar 
general adjunct al Frontului 
Național, ministrul informațiilor 
și culturii din R.D.P.Y., care face 
o vizită în țara noastră, la in
vitația C.C. al P.C.R. Din dele
gație mai fac parte Mohammed 
Aii Hai.tham, Mohamed Abdug 
Kawi, membri ai Comitetului 
Central al Frontului Național.

și Mohamed Nasser Mohamed, 
directorul Agenției Naționale dc 
Știri.

Au participat tovarășii Paul 
Niculescu-Mizil, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R., Dumitru Popescu, 
membru al Comitetului Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
președintele Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, preșe
dintele Consiliului Național al 
Radioteleviziunii Române, Aldca 
Militaru, membru al C.C. al 
P.C.R., șef dc secție la C.C. al 
P.C.R., și Ion Cumpănașu, prim- 
adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R. In cadrul convorbiri
lor s-a exprimat satisfacția

pentru dezvoltarea raporturilor 
de prietenie, solidaritate inter- 
naționalistă și cooperare dintre 
Partidul Comunist Român și 
Frontul Național din Republica 
Democratică Populară a Yemenu
lui, dintre Republica Socialistă 
România și Republica Demo
cratică Populară a Yemenului, 
s-a subliniat importanța semnă
rii recente a acordurilor econo
mic, cultural și a convențiilor de 
colaborare dintre agențiile de 
presă și radiotcleviziune 
cele două țări în folosul 
ririi continue a prieteniei 
cele două țări și popoare.

Convorbirile s-au desfășurat 
intr-o atmosferă de prietenie și 
înțelegere reciprocă.

din 
întă- 
între

Ambasadorul R. P. D. Coreene

După ce au sărbătorit, ală
turi de ceilalți oameni ai 
muncii din Valea Jiului, mă
reața aniversare a Eliberării, 
harnicii mineri ai lui ION 
ONUȚ, de la E. M. Lupeni, 
au trăit un nou eveniment 
deosebit. Nu mult timp după 
montarea tamburilor, combi
na din cadrul complexului de 
abataj al frontalului din stra
tul 5, blocul IV', felia a doua, 
a început să funcționeze. Pri
mele tone de „diamante ne
gre" din noul „izvor" au în
ceput să se reverse într-un 
șuvoi negru, strălucitor, ne
răbdătoare să vadă lumina 
zilei. La Lupeni, deci, o du
blă premieră : pentru intiia 
oară intră „în șut", la aceas
tă mină, o instalație comple
xă mecanizată de susținere 
și tăiere și pentru întîia oa
ră stratul 5 are parte de o

Va-asemenea tehnologie, in 
lea Jiului.

La bucuria succesului par
ticipă, cu îndreptățită mîn 
drie, echipa de lăcătuși me
canici, de la sectorul general 
al unității, condusă de co
munistul ANTON DLBAN, 
care au reușit să introducă 
complexul înainte de terme
nul prevăzut.
KATO. IOAN BLAJ. ZOL- 
TAN SZABO.
XIM, CAROL KRIJELA TI- 
BERIU POP. GLIGOR CRE- 
ȚU, IOSIF MARCUȘ sînt nu
mai o parte dintre cei care, 
urmînd indicațiile competen
te ale inginerului șef electro
mecanic. TITUS COSTACI1E 
și ale inginerului AUREL 
MOCUȚA — șeful serviciu
lui transport —, au izbutit, 
în timp scurt, execuții de 
înaltă calitate privind intro-

ADALBERT

MIHAI MA-

ducerea modernei instalații.
...Cel dinții metru de îna

intare s-a împlinit in ziua 
de 24 august... La sfîrșitul 
zilei de 25 august se reali
zase. deja, o avansare de 3 
metri, cu un randament de 
13 tone pe post...

început promițător. Ne gă
sim în perioada de punere 
la punct definitivă a tehno
logiei de lucru și de însu
șire temeinică, de către bri
gadă, a modernului procedeu 
de extragere. Complexul de 
abataj respectiv se află în 
atenția conducerii tehnice a 
minei și a specialiștilor din 
Centrală pentru a se defini
tiva conjunctura dc avansare 
în continuare. în scopul ob
ținerii unor indicatori tehni- 
co-economici corespunzători 
parametrilor instalației.
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Ceaușescu, 
Partidului 

președintele 
primit,

Tovarșul Nibolae 
seoretar general al 
Comunist Român, 
Consiliului de Stat, a 
vineri la prînz, pe ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Populare Democrate 
Coreene, Rang Iăng Săp. la ce
rerea acestuia.

A fost de față Vasile Vlad, șef 
de secție la C.C. al P.C.R.

Ambasadorul R.P.D. Coreene

a înmînat din partea tovarășului 
Kim Ir Sen, prim-secretr al 
Comitetului Central al Parti
dului Muncii din Coreea, 
președintele Cabinetului de Mi
niștri, un film înfățișînd aspecte 
din vizita în R.P.D. Coreeană a 
delegației dc partid și guverna
mentale române.

Tovarășul Nicolae, Ceaușescu 
a transmis tovarășului Kim Ir 
Sen cele mai calde mulțumiri

și a exprimat convingerea că 
relațiile dintre partidele și ță
rile noastre se vor dezvolta 
continuu în folosul reciproc, al 
cauzei unității tuturor țări
lor socialiste al luptei anti- 
imperialiste, pentru socialism și 
pace.

Cu acest prilej a avut loc o 
discuție care s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă tovărășească.

Continuarea convorbirilor oficiale între delegația 
P.C.R., condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu 

și delegația P.C. din Japonia, condusă 
de tovarășul Kenji Miyamoto

In cursul zilei de vineri, la 
sediul C.C. al P.C.R. au avut loc,

să se înca

PRIMII PAȘI ÎN MESERIE SI

AFIRMAREA PROFESIONALĂ
început de august. 50 dc ti

neri, absolvenți ai Școlii pro
fesionale din Petroșani, pășesc 
pentru prima oară pc porțile 
U.U.M.P. în calitate de anga
jați ai acestei mari uzine spe
cializate în făurirea uneltelor 
necesare omului în adîncuri. 
Eveniment deosebit de impor
tant în viața foștilor elevi, a 
proaspeților muncitori califi
cați. La numai 17 sau 18 ani, 
în fața lor se conturează pers
pective din cele mai frumoase. 
Prin muncă, posibilitățile lor 
de afirmare, de formare încep 
de aici, din ziua în care ab
solventul, cot la cot cu munci
torii, pornește la realizarea u- 
nor sarcini de producție.

Am poposii în marea uzină 
petroșăneană, la numai două 
săptămîni după cc proaspeții 
absolvenți au semnat primul 
lor contract de muncă. Pretu
tindeni domnea o atmosferă 
proprie muncii intense, asidue. 
In secția construcții metalice, 
ghid ocazional ne-a fost mais
trul Ștefan Kiss. Cu ajutorul 
dînsului am făcut cunoștință cu 
noii angajați ai secției. Sînt 10 
la număr și încă din primele 
zile s-au străduit
dreze în procesul de produc
ție, să reducă pe cît posibil

1. DUBEK

(Continuare in pag. a 3-a)
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Pe zi ce trece orașul Vulcan adaugă noi valențe urba
nistice și edilitare la cele existente, situînd acest vechi cen
tru minier printre cele mai frumoase localități ale Văii Jiu
lui. Gospodarii și edilii orașului se întrec în realizarea unor 
lucrări de modernizare a clădirilor și a străzilor, canalizări 
și iluminat public, care asigură în primul rînd o circulație 
mai bună pentru pietoni și mijloacele auto. Recent a fost 
asfaltată strada Ion Creangă care face legătura dintre str. 
Republicii (centru) și Stația C.F.R., de asemenea se află în 
curs de finisare modernizarea străzii Crividia pînă la mina 
Vulcan. Prin executarea acestor lucrări nu numai că se 
schimbă înfățișarea orașului, dar se asigură tuturor cetă
țenilor condiții civilizate de viață.

Romania socialistă în imagini și fante
Navigăm pe Dunăre, în a- 

•al,
suri de cinci lăsasem ii 
mă
Fier, cocheta noastră navă de 
pasageri acostează la cheiul 
portului Turnu Măgurele. I- 
maginația te duce subit cu 
vreo dotță milenii in urmă 
și ești tentat să actualizezi 
totul intr-o asemenea măsu
ră incit să vezi ivindu-se 
dincolo de cheu, in fișia din
tre Olt și Dunăre, clădirile 
albe ale orașului roman Tur- 
ris. Deschizi insă ochii și, pe 
ruinele anticei așezări, din ca
re mai că nu se păstrează 
urme, ți se deschide o prive
liște magnifică: la doi pași 
de cheu se desenează pe ce
rul inalt geometria in spațiu 
a uneia din cele mai mari 
citadele ale industriei noas
tre chimice — Combinatul de 
ingrășăminte complexe agri
cole de la Turnu Măgurele. 
Ca in multe alte cetăți ase
mănătoare ale chimiei româ
nești moderne, Combinatul 
realizează osmoza, sinteza a 
sute de mii de tone de pul
bere ce fertilizează ogoarele 
patriei.

Se împlinesc in acest au
gust exact opt ani de cind a 
început alegerea terenului de 
descopertare, terasamente și 
îndiguire. După un an, la 
Turnu Măgurele se producea 
acid sulfuric, iar după încă

și, după citeva cea- 
în ur- 

constelația Porților de

un an intra in funcțiune gru
pul de acid fosforic. Ritmul 
de lucru pe șantier a fost 
atit de dinamic incit in răs
timp de numai cițiva ani de 
la apariția pe șantier a pri
melor gredere, buldozere și 
macarale, Combinatul măgu- 
rean se înscria masiv, cu 
produse de inaltă valoare nu
tritivă. in circuitul național 
de ingrășăminte agricole. Me-

Măgurele
tamorfoza s-a declanșat și 
desfășurat cu atita vigoare, 
incit vechiul meu amic, scri
itorul Traian Uba, originar 
de pe acest meleag, îmi măr
turisea cu patos:

— Nu cred că există vreun 
localnic care să-și fi putut 
închipui cindva că la Turnu 
Măgurele se va construi un 
obiectiv atit de grandios. Este 
o lucrare teribilă, care va re
vitalize portul, orașul, îm
prejurimile.

Și iată că in port, maca-

rale uriașe, necunoscute aici 
altă dată, primesc la țărm 
catarge noi. Vapoare aduc de 
departe materiile prime pe 
care instalațiile din fabricile 
combinatului le convertesc in 
hrană pentru griu, porumb, 
orz, secară, nutrețuri. Pînă 
și un copil din primele clase, 
mai ales dacă e- de la țară, 
cunoaște atit de bine efectul 
îngrășămintelor chimice asu
pra culturilor agricole, este 
atit de familiarizat cu ele, 
incit este convins că e im
posibilă practicarea unei a- 
griculturi intensive fără a- 
ceste substanțe extrem de 
valoroase. Căci folosirea lor 
înseamnă mai multă pîine, 
mai multă carne, un spor de 
belșug in casele noastre ale 
tuturor. Este argumentul pe 
care se întemeiază și proiec
tele privind dezvoltarea în 
anii ce vin a capacității de 
producție a combinatului des
pre care vorbim.

Grație acestui gigant al chi
miei. Turnu Măgurele și-a 
făcut o spectaculoasă intra
re in rindul marilor centre 
industriale ale tării, ieșind 
definitiv din tradiția patriar
hală de orășel rustic, pur a- 
grar. Fără un asemenea stîlp 
de susținere, am asista ne-

N. POP

(Continuare in pag. a 3-a)
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diferența dintre ei și colegii 
cu o experiență mai îndelun
gată.

— Tinerii absolvenți, ne atra
ge atenția maistrul Kiss, ne-au 
lăsat o impresie bună, 
făcut de altfel și practica în 
această secție. Ocupîndu-nc 
ei din prima zi de lucru 
secție, repartizîndu-i lingă oa
meni cu experiență în uzină, 
putem constata astăzi că sînt 
vădit interesați pentru acumu
larea de noi cunoștințe.

Ne-am continuat investigațiile 
la secția mecanică. Strungarii, 
frezorii, rabotorii și ceilalți mun
citori care lucrează la mașini 
unelte de așchiat au sarcini 
mult mai precise decit cei de la 
construcții metalice. Pentru o 
anumită calificare, există nor
me de executare a fiecărei pie
se. Ca atare urmărirea modu
lui în care sarcinile de produc
ție sînt realizate este mult mai 
ușoară.

— Am avut posibilitatea să 
verificăm din prima zi cunoș
tințele teoretice și practice ale 
noilor noștri colegi, ne spune 
maistrul principal Viorel An
gliei. La o parte din ei am 
constatat o bună pregătire. Va
sile Dogaru, Dumitru Dobre, 
Constantin Pienaru au reușit să 
se încadreze în ritmul nostru 
dc muncă. Avem însă tineri, 
recent angajați, care nu rea
lizează normele decîț în pro
porție de 40—50 la sută adică 
cu mult mai puțin decît era 
admis în ultimul an de prac
tică (75 la sută din norma unui 
muncitor calificat — n. n.).

— O parte din aceștia, inter
vine maistrul Francisc Legrand, 
nu numai că nu-și realizează

Ei au

de 
în

norma, dar lucrările lor sînt 
de-a dreptul decepționante. In 
general, cei care au făcut prac
tică în uzina noastră s-au în
cadrat mult mai rapid în pro
cesul de producție, ceilalți însă, 
nefiind acomodați cu locul de 
muncă, vor avea nevoie de mai 
mult timp pentru a asimila me
todele noastre de organizare, și 
implicit, de a le urma. Frezorii 
Ioan Konya, Abel Munteanu, 
Teodor Belciug, Aurel Dudaș, 
în ciuda unor eforturi evidente, 
sînt complet dezorientați în fața 
unor lucrări.

Aceleași constatări le făcea și 
maistrul Ion Prcdoi. Pe unul 
din aceia care au fost ap/c- 
ciați dc dînsul ca foarte slab 
pregătit. Victor Băbâian. l-am 
găsit la locul de muncă. Exe
cuta niște piese foarte simple 
și totuși timpul afectat lotului 
încredințat era cu mult de
pășit.

— Oricît mă străduiesc, deo
camdată nu reușesc să fac mai 
mult, încearcă o scuză tînărul 
strungar. îmi dau seama că 
lucrez foarte încet. Nu am de
prinderea necesară deoarece în 
timpul practicii efectuate la 
F.S.H. ne ocupam prea puțin 
de strungărie. Curățăm stîlpi. 
descărcăm vagoane...

Ar fi desigur inutil, acum, 
să enumerăm și celelalte ocu
pații ale tinerilor la locurile 
unde au efectuat practica pen
tru asimilarea cunoștințelor atît 
de necesare în profesiunea a- 
leasă. Reținem, doar că școala 
are datoria dc a urmări cu 
mai multă atenție modul în ca-

în continuare, convorbiri oficiale 
între delegația P.C.R. condusă 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al P.C.R., și 
delegația Partidului Comunist 
din Japonia, condusă de tova
rășul Kenji Miyamoto, preșe
dintele Prezidiului C.C. al P.C.J.

Din partea japonează au parti
cipat tovarășii Tomio Nishizawa. 
membru al Biroului Permanent 
al Prezidiului C.C. al P.C.J., 
Koichiro Ueda. membru al Pre
zidiului C.C. al P.C.J., EiZo Ko
bayashi, membru supleant al 
C.C. al P.C.J.. Hiroshi Kikunami, 
activist la Secția Internațională 
a C.C. al P.C.J.

Din partea română au luat 
parte tovarășii Emil Bodnaraș, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., Paul Niculcscu- 
Mizil, membru al Comitetului 
Executiv,- al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R., 
Mihai Gere, membru supleant 
al Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., Alexandru 
Sencovici, membru al C.C. al 
P.C.R., Ștefan Andrei, membru 
supleant al C.C. al P.C.R., prim- 
adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R.

Convorbirile s-au desfășurat 
intr-o atmosferă de caldă pri
etenie tovărășească.

A

însemnări de scriitor

ORELE SONORE

Nicolae LOBONȚ

Dintotdeauna orașele, fie ele mari ori mici, primesc in 
decursul timpului specificul lor. un ceva prin care devin ele 
însele, adică niște personalități. Petroșaniul nu dezminte 
nici el acest drum, devenind, in decursul ultimelor două 
decenii, citadela studențimii miniere, orașul din inima căr
bunilor, localitate cu zeci de cabane și locuri dc agrement 
în jur. Aparența liniștită a Petroșanilor, străzile lui înguste 
de burg medievaf silueta grațioasă a Institutului de mine
— nu contrastează de fel cu noile cartiere, largi, spațioase 
și moderne, in care viața pulsează la cotele ritmurilor ti
nerești.

Și tocmai de aceea, nu mica mi-a fost bucuria, cind 
am aflat că un tinăr pasionat pentru meseria sa — de cea
sornicar —, un tinăr îndrăgostit de orașul său, a hotărit să 
adauge un plus de frumusețe și originalitate orașului, con- 
cepînd un orologiu care să vestească întregului burg, prin- 
tr-un cintec specific, orele Petroșanilor. Ceasornicarul se 
numește simplu — Decebal. Numele de familie nici nu ne 
mai interesează, deoarece ideea sa de a dărui acestei loca
lități roadele pasiunii sale — orologiul sonor montat pe un 
soclu in inima orașului — spune destul.

Personal, nu pot decit să-l felicit călduros pe acest 
tinăr inventiv, care vrea să dea minerilor săi sentimentul 
concret și profund al timpului scurs rodnic pe această Vale 
a Jiului.

Acum cîteva secole, meșterul ceh Hanus a lăsat Pragăi
— orașul de aur — un orologiu vestit azi in toată lumea. 
Tinărul Decebal. cu iubirea sa mare pentru oraș și oamenii 
lui, ne dăruie și el un semn sonor al timpului. Ni-l dăruie 
din dragoste și pasiune, li urez succes și... să fie intr-un 
ceas bun !

Rusalin MUREȘANU

(Continuare in pag. a~3-a)
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CARNET ■

„Ștafeta nevăzută"
De cîteva zile, un colectiv artistic ai Tea

trului de stat „Valea Jiului" a început repe
tițiile la piesa „Ștafeta nevăzută" de Paul 
Everac. Va fi spectacolul cu care Se va des
chide stagiunea 1971—1972, in cursul lunii 
octombrie, și este montat de regizorul Mar
cel Șoma.

Gală de filme
Ama-In sala de proiecție a cineclubului 

film din Lupeni va avea loc luni, la ora 
18, o gală de filme realizate de cineamatorii 
localnici.

Dimineață de basmet
Pentru cei mici, clubul sindicatelor din 

Lonea a prevăzut pentru mîine o dimineață 
de basme la care va fi prezentat diafilmul 
după povestea „Dănilă Prepeleac' 
Creangă. Proiecția va începe

de Ion
la ora 10.

Pentru copii
O dimineață de povești, cu 

de preț în lume", condusă 
Eleonora Sav va fi organizată mîine, la ora 
10, pentru copiii din Lupeni, în sala de lec
tură a clubului.

tema „Ce-i mai 
de bibliotecara

Seară educativă
împreună cu clubul sindicatelor din Vul

can, comitetul orășenesc U.T.C. și-a pro
pus să organizeze mîine o seară educativă 
pentru tineret, după ora 20. Mai întîi se va 
vorbi, în colectiv, despre «Rolul activ al 
conștiinței politice, baza formării conștiinței 
socialiste’ — discuții conduse de tov. Gris- 
tea Răcaru. Jocurile distractive și dansul vor 
continua această seară a tineretului din 
Vulcan.
RWB
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Esența 
social-educativă 

a brigăzii artistice 
de agitație

Apariția noilor genuri sau 
specij artistice a fost întotdea
una determinată de condițiile 
•cciale și istorice. O manifes
tare artistică nouă, generală de 
trecerea societății noastre pe 
un nou făgaș, , j construirii so- 
< '.ilismului, este și brigada ar- 
1-stică de agitație, a cărei po
ziție trebuie să ne-o explicăm 
in toate semnificațiile pe care 
Je cuprinde. In cercetarea aces
tui fenomen artistic nou trebuie 
»ă pornim de la însăși funcția 
rolei în societatea sociaiistă ; 
aceea de a educa, de a expri
ma realitățile timpurilor noas
tre în spiritul filozofiei mar- 
>;sl-lenin:.ste. Din această par
ticularitate predominantă iși ex
trage brigada artistică de agi
tație rațiunea existenței și tot 
in acest fapt se îflă și explica
ția eficienței sale educative. Ii 
sini proprii brigăzii artistice 
ancorarea adîncâ in realitățile 
«ociale, economice, cultural-ideo- 
Jcgice și atitudinea fermă de 
sancționare a oricăror feno
mene care se dovedesc negative 

viață. Și pentru că acest 
fapt implică posibilitatea și 
capacitatea de a urmări și ju
deca viata și manifestările sale 
concrete, cotidiene la nivelul 
omului sau al grupurilor res
pinse. sau mai largi, se expli
că și de ce a înflorit, cu pre- 
cădere, in mișcarea largă a 
arf-ișlilor amatori, cea mai aptă 
ți cea mai indicată.

Formula de exprimare n bri
găzii este deosebit de comple
tă. ca îngemănează intr-o os
moză deplină mijloacele utili
zate de celelalte ramuri ale 
arici. Urmărind un spectacol 
de brigadă se poate observa 
cum sc unesc intr-un toi a- 
parîe textul — ce trebuie ia 
rîndu-i să aibă virtuți literare, 
dar să și exprime ceie mai 
semnificative aspecte ale reali
tății — muzica, dansul, teatrul. 
Dar brigada artistică dc agita
ție nu e doar un gen de sin
teză ; în specificitatea ei se 
mai af.'ă și intenționalitatea ei. 
aproape declarat educativă și 
constructivă care-i asigură și 
marca eficacitate. Armele în
trebuințate împotriva atitudini
lor blamabile sînt umorul, iro
nia Și satira, critica, prin ele 
ee îngroașă anumite laturi toc
mai pentru a le prezenta in
tr-un fel care să atragă £ ten- 
ția. Dar ea nu se îndreap’-i 
doar spre ce e mai întunecat, 
ci încurajează și ceea re este 
meritoriu, demn de urmat, rea-* 
li/înd. in acest fel. un echili
bru de esență. Si ca structura 
spectacol ogică brieada este an
trenantă. dinamică, realizînd o 
comunicare aproape directă cu 
spectatorul care asistă 'a o 
V’"'Dnnere on scenă a între
bărilor de care se mai împie
dică în viată acasă sau 13 
muncă. Putem conchide așa
dar. că brigada ar:is’’câ de 
agitație, promovată cu multă 
îndrăzneală de artiștii imatori 
c-ste o formulă spectaculară cu 
un foarte evident și preponde
rent caracter educativ, adine îm-

piintută in viața unei instituții, 
întreprinderi sau localități.

Să căutăm, in A aiea Jiului, 
cum se manifesta origâzile, 
deci și cum sini înțejese par
ticularitățile-] aetinnarii. In 
primăvară, iu lazeie de con
curs rezervate acestui gen, se 
prezentau Casa de cuituru. clu
burile dm Lunea, Aninui.su ți 
A'ulcan, cooperativele meșteșu
gărești. S-au perinaat, atunci, 
pe scenă destule brigăzi slabe, 
care lasau deschisă presupune
rea că au fost pregătite in 
două-lrei zile (de pilda, coope
rativele meșteșugărești din 
Petroșani). A promovat forma
ția Casei de cultură din Petro
șani a cărei calitate artistică 
și seriozitate in pregătire au 
fost certificate prin locul iutii 
pe țară. Și după consumarea 
acestui concurs activitatea bri
găzilor s-a diminuat, n-au mai 
fost făcute eforturi nici de per
fecționare spectacologică, nici 
de îmbunătățire a textelor (su
puse. orice s-ar spune, unui 
proces de uzură naturală, anu
mite aspecte și atitudini fiind 
corijate).

Cunoscînd mai îndeaproape 
in ultimul timp situația de a- 
eeastă natură, am avat surpri
za plăcută să constatăm că la 
Aninoasa s-a lucrat cu perse
verență tot timpul (instructor 
Emerit Lanyi), s-a închegat o 
brigadă și la clubul din Petrila 
(în sfîrșit, a fost posibil!}, s-au 
îmbunătățit cele de la Casa de 
cultură și clubul din Lonea. 
Dar ce s-a înlîmplat cu cele
lalte ? La clubul din Vulcan 
plutea incertitudinea, la Lu- 
peni se pare că nici n-a existat 
vreodată intenția de a se con
stitui așa ceva. Organele -cul
turale responsabile în princi
pal. Consiliul municipal pentru 
cultură și artă, ar trebui să «e 
aplece cu mai multă atenție 
asupra unor astfel de situații 
care fac dovada neîncrederii 
în forțele artistice 'ocale. De 
fapt e vorba de o subestimare, 
deoarece potentele artistice lo
cale nu sînt îndeajuns cunos
cute (Dimpotrivă. Există o si
tuai ie asemănătoare cu cea de 
la clubul din Lonea, în urmă 
cu mai multe luni cînd -e a- 
firma că nu se află amat >ri. 
Acum sînt, și destul dc multi). 
Cea mai ciudată atitudine au 
vădi t-o cooperativele meșteșu
gărești din Petroșani, caic, deși 
au avut o prezentare scenică 
slabă. datorată nepregătirii, 
membrii brigăzii au cu adevă
rat resurse artistice. Nu ne ex
plicăm situația (ca și lipsa de 
interes manifestată de între
prinderi mai mari din Valea 
Jiului) decît printr-o totală 
neînțelegere a funcției educa
tive a brigăzilor, a cărei con
tribuție la modelarea conștiin
ței omului contemporan poate 
fi dintre cele mai importante. 
Este momentul necesar unei 
analize a activității •■esponsn- 
bil’inr culturali în organizații
le de part'd de la aceste între
prinderi.

Sîntem în preajma unui nou 
concurs (in luna septembrie)

a brigăzilor artistice dc agita
ție din județul Hunedoara. In 
prealabil, cele din Valea Jiului 
vor face dovada concretă a 
pregătirii lor. Cum ? Prin pre
cipitare și asalt in ultimele zi'e 
apoi o disoluție cvasi-totală ?

T. SPATARU
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Cel mai mare muzician ro
mân a văzut lumina zilei pe 
la jumătatea lui august 1881 
intr-o localitate modestă din 
Moldova, la Liveni — Dorohoi, 
și încă din copilărie a do
vedit aptitudini cu totul re
marcabile pentru muzică. Pri
mele îndrumări muzicale mi
cul Enescu le primește de la 
Nicolac Chioru, lăutarul sa
lului care, uimit de simțul 
înnăscut al copilului, îi pune 
vioara în miini la virata de 
4 ani. Doi ani mai lîrziu tatăl 
viitorului artist îl înfățișează 
compozitorului și instrumen
tistului Eduard Caudella care 
îi dă cîteva lecții dar, dln- 
du-și seama că nu va putea

Hitchcock 53

„Frenzy- 
testa este 
53-lea film 
realizat în 
mânui lui Arthur L.amcrn in 
studiourile Pinewood. Așa 
cum se întîmplă de obicei 
cu filmele lui Hitchcock, in
terpret principali nu 
celebrități mondiale : 
Finch, Barry Foster și 
Massey.

(„Frenezie") — a- 
litlul celui dc-al 
al lui Hitchcock 

prezent după ro-

—♦

Ești fricosEști fricos
Ești fricos !..

— Fum! am țipat.
— Fum ! țipă L ă N. 

Fum !
— Fum țipă ceilalți in 
Un cuptor intr-o galerie 

trină, un tunel sumbru.

cor. 
ba

ca re 
primea fumul cu un vuiet stă- 
pinit. Jos apa și noroiul, și o 
mișcare de temut, iar sus ru
pea uu foșnet de scrișnete și 
tunet ■. Și in mine, și in ei, si
gur s-a făcut liniște, o liniște 
sujocată de fum. are venea din 
neant și se pierdea in neant. 
(Joi. Chipurile au pălit. Ceară, 
/linie, brinză! Frunțile pindi- 
toare, asemeni unor flori, unor 
frunze, in amurg, jelind soa
rele. Un chițcăit bezmetic veni 
să insinueze realitatea, ji-r-ar 
să jie ! Că nu un minut mi 
se- păru că trecuse de cind 
chițcăitul foșnea, ci un an, zece 
ani, o veșnicie. Privirea căzu pe 
dărimături: fier, lemn, piatră, 
plutind parcă pe chițcăitul ne
bun; restul de cer pe sub care, 
pentru o frîntură de secundă în 
această noapte sfirșită, păreau 
să se târască trenuri fantomă, 
umbrele cu pași îndesați, grei, 
și toți moțăiau prefăcut, cu 
fălcile tnari, căzute. Parcă nici 
nu respiră. Șobolanul -'hițcăia 
insistent, ca o obsesie, apoi, 
pierdut in masivul de piatră 
ji fum, statornici liniștea rece, 
definitivă.

— Ești fricos.'... Ești fricos!...
Frica nu se măsoară. N-are 

haremuri. Nici limite. Privesc 
chipurile de ceară, de hîrite.

dc brinză .’ Le-am văzut 
deva și parcă nu. Știam 
n-are rost să subestimez 
Iul im-iginii, și invers. Pe toate 
e aceeași încordare de strună, 
• i"eași crispare. Pină și pe chi
pul închis al lui Dură, cu ochii 
mari și nasul drept, vulturesc, 
fruntea mai înaltă decit lată, 
o geometrie perfectă care nu 
pare să spună ceva, intr-atila 
e de inchis, crispat. Iar eu stau 
șt mă uit la el cu intenție și 
in mine ~u o speranță de ma
liție. Cum să-l înham la asalt ? 
Poate că și Avastloaie, și Durău. 
și... Sacrificiul pare inutil, nu 
pot, da, așa e... Da, nu pot, n-am 
dreptul... Ahhh, da... Fricos!... 
Era undeva in mine, la început 
abia auzit, apoi din ce in ce 
mai tare, ca zgomotul unui scoc : 
fricos, fricos, fricos! Dar nu 
erau cuvinte, nu se alcătuiau, 
n-avea cum. eu n-am frică. Și, 
de fapt, eu Adrian Plinu am 
altceva de făcut. Sub cortina 
aceasta, pămintul și stinca, i- 
mensa greutate, cortina de mi
lioane de tone mă silea să nu 
stau locului, să jiu altul, să mă 
mișc. ..Au să spună că-s fricos !“ 
O adiere îmbibată cu miros 
de fum și de cauciuc ars venea 
dinspre dărimături. Aparatul cu 
oxigen! II ridic. Calmul bol
nav, dureros, cu care mă joc, 
pozez, așa cum pozează călă
rețul care nu-și vede calul, dar 
il simte .sub el, cald, încordat, 
gata de asalt, e in mine. Su
făr. Și, ce fals, ce anapoda 
gindesc ! Să-ncerc primul! Mă 
aplec sub reflector să văd cit

mi
că 

rea-

sînt 
John
Ana

Fellini abandonează

Federico Fellini și-a între
rupt recent turnările la 
său film .Roma". După 
melc tururi de manivelă 
regizorul a declarat că
nările vor fi probabil între-

noul 
pri- 

insă, 
tur-

e ceasul. Două și un sfert. Apoi 
fac un pas, următorul...

— Ești fricos.'... Ești iricos .'...
In galerie zumzet și larmă 

de glasuri. Ică N. lcă se apro
pie. Genele lungi, stufoase, pă
reau scăldate in lacrimi, ca și 
cum ar Ji plins, rugindu-se in 
plins să nu plec. Să nu lac 
nimic. S-aștept.

Eu nu,
Tu da,
N-ai decît...
E așa de absent, incit o cli

pă rămin descumpănit. Poate 
< ă-i altfel decit il credeam, lcă 
N. l<ă ridică ochii. Ne intilnim 
in același punct. Lacrimile 
curgeau pe obraz. Nu le putea 

ale 
aiu-

opri. Iși caută cuvintele, 
lui, ale altora, și murmură 
rea :

— Fără specialiști ?
Nu știu dacă mă simt 

sau rău după „fără specialiști", 
in schimb nu mă pot stăpini 
să nu-i admir in gind durerea, 
zimbetul acela înșelător ce-i ju
ca in obraz, părea mai impu
nător ca un .greu’ maratonist, 
sigur de victorie. Nu-i pasă de 
oamenii din surpare, 
mie, mulțimii din 
gloatei, dar nu lui! 
i-ar păsa ? Căutările 
tilnese reci și parcă

— Răspunzi! făcu 
Cuvînlul ăsta dezgustător 

care îl auzisem o viață întrea
gă, pe toate tonurile și nuan
țele, mă izbi atft de violent, 
incit îmi veni să-l pocnesc in
tre ochi, să scap de teroarea

bine

Imi pasă 
jur, nouă,
Și de 
ni se 

ostile.
el.

ce 
in-

Viorica Brindu- 
șan și taraful Ca
sei de cultură a 
sindicalelor din 
Petroșani, dirijat 
de prof. Gheorghe 
Popa, pe o estra
dă... la iarbă verde.

(----------- ;-----------------—a
In librării

„CASA DIN ADÎNC“
de Traian Morar

Zilele trecui© a intrat în librării placheta de versuri 
.Xasa din adine" a tinărului poet pefroșănean Traian Morar. 
După cum afirmam și cu alt prilej acesl volum de debut 
conturează un poet in plină cristalizare, cu un îndelung și 
revelator exercițiu liric. Veșmîntul folcloric, deplin asimilai, 
conferă versurilor din ciclul care împrumută volumului nu
mele un anumit accent imnic, apt să ne conducă spre 
sensurile fundamentale in limitele cărora sc circumscrie 
sufletul omului din adine, al minerului. La aceasta concură 
și prefigurarea in versuri a unui sentiment nu sumbru, nu 

! crispat, dar tragic in sensul, am zice, mioritic al cuvintului. 
! Ciclul „Vindecare", cinstit cu premiul I ai revistei „Tri

buna" în 1968. are ca temă războiul privii in simbolistica 
faptului mărunt, dens in substanță, iar următorul ciclu, 
„Dor", ii prilejuiește poetului o "-«^ulare înfiorată a 
unor trăiri, ginduri. sentimente, aspirați proprii. Ultimul 
ciclu, „Inscripții", sc revendică parțial din precedentul dar 
cuprinde, ta un adevărat „finis corouat opus", și nenumă
rate versuri dedicate patriei, pămîntului românesc. Domi
nanta versurilor este deplina sinceritate, fiorul autentic, 
originalitatea, continuul balans între viziunea tulburătoare 
a existenței și setea frenetică de viață. Toate aceste cali
tăți ne fac să recomandăm călduros volumul „Casa din 
adine" cititorilor din Valea Jiului, cărora ie es(e dedicat cu 
precădere.

K__________________________________________J

să-1 îndrume prea mult timp, 
datorită progreselor uluitor de 
repezi și avidității cu care co
pilul era dornic să învețe, îl 
sfătuiește [x? tatăl acestuia să-l 
trimită în străinătate la studii. 
Astfel se face că la 7 ani, 
vîrstă la care alți copii abia 
intrau în prima clasă primară, 
copilul-artist 
Conservatorul 
lebru datorită

este primit la 
din Viena, ce- 
muzicienilor ca

90 de ani de

GEORGE
A7iena 
liell- 
com-

re au fost pregătiți și care 
predau aici. Timp de patru 
ani Enescu a urmat la 
cursuri de vioară cu J. 
mesbergei-junior și de
poziție cu F, Fuchs cunoscînd 
totodată pe Brahms, unu] din 
marii compozitori ai timpu
lui, și trăind din plin atmos
fera muzicală de înaltă ținută 
a orașului lui Mozart și Haydn. 
A trecut apoi la Conservato
rul din Paris unde și-a con
tinuat studiile de vioară la 
clasa profesorului M. P. Y. 
Marsick, iar pe cele de la com
poziție cu muzicienii Jules

rupte, deoarece costul filmu
lui — o antologie a orașului 
— va fi deosebit do ridicat — 
4 miliarde lire — iar pe 
parcurs va avea dc înfruntat 
serioase dificultăți financiare.

------

„Paulina 1880“

Jcan-Luis Bertucceli, auto
rul filmului „Fortărețele de 
argilă", a început turnările 
la noul său film .Paulina 
18110" după romanul scriito
rului octogenar Pierre Jcan- 
Jouve. Filmul a cărui acțiune 
se petrece la sfîrșitul seco
lului trecut poartă pe gene
ric numele unor actori 
nosculi : Olga Karlatos 
Maximilian Schell.

cu-
Și

Massenet și Gabriel Faure. La 
16 ani Enescu sc manifestă 
pentru prima dală în calitate 
de compozitor cu „Poema Ro
mână* și „Rapsodiile" care au 
stîrnit admirația publicului 
francez și au atras atenția lu
mii muzicale asupra tînărului 
și înzestratului român. Enescu 
devine apoi .violonist concer- 
tist și în această calitate în
treprinde nenumărate turnee

la nașterea lui

ENESCU
in Europa și Statele Unite, 
cucerindu-și în scurt timp fai
ma de a fi unul din cei mai 
mari violoniști ai timpului său. 
In 1912 el instituie Premiu! a- 
nual de compoziție „George 
Enescu- stimulînd astfel ac
tivitatea compoziționala româ
nească. In clipele grele prin 
care a trecut țara în timpul i i)
primului război mondial, E- 
nescu, dînd dovadă de un 
înalt spirit patriotic, a între
rupt seria turneelor sale din 
străinătate și a rămas la Iași

unde a organizat și a condus 
o orchestră simfonică, dînd 
concerte atît in fața publicu
lui meloman cît și în fața 
răni ți lor, a soldaților. îmbăr- 
bâtindu-i și alinîndu-lc sufe
rințele. Pe la sfîrșitul anului 
1929 Enescu poposește și în 
Petroșani unde susține un 
neuitat concert. „Publicul ve
nit în număr mare din toată 
regiunea noastră — scrie zia
rul local „Avînlul' — a trăit 
cîteva momente înălțătoare și 
a rămas pe deplin mulțumit 
de concertul la care a luat 
parte". Pe lîngă activitatea sa 
de violonist, pianist și com
pozitor. George Enescu a fost 
și un pedagog de prestigiu, 
cursurile și îndrumările sale 
fiind urmate de elevi din ton
te colțurile lumii.
; George Enescu a murit la 
Paris în 1955 și în amintirea 
sa a fost instituit la noi Con
cursul și Festivalul interna
țional „George Enescu" la ca
re participă de fiecare dată 
multe nume de prestigiu ale 
muzicii contemporane. Viață 
și activitatea lui Enescu au 
rămas pentru totdeauna o pil
dă de dăruire, de talent, de 
patriotism pentru toți muzi
cienii români.

C. P.
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| Pro
| patria
I Patrie —

I dorință a visului meu |
și-a toată-mi ființa cuvintă- |

Itoare — 
spre tine mă întorc ca albele

I păsări
spre un știut cuib al 
liniștii.

IO, dureros hotar al brațului I 
sting ’ 

’ și-ai inimii, j
} simt o nevoie de delte și . 
Inume, |

aceste ape atit de aproape ' 
I precum răsuflarea alergătorii- I 

lui j 
din spate «oborind pereni cio-

[I bani ai
| baladei

Ica-ntr-o mioriță sau vreun 
meșter Manole

(și fi-va poveste frumoasă 
gindul,
răsfrineerile atitor milenii | 

I și spicele li
’ genele uitatei Ilene I
I mîngiind răcoros |
I obrazul flăcăului cu fruntea 
8 încinsă
I privind cerul
■ Patrie —

i’ dorință a visului meu
și a tot ce arde și fierbe — 
vom naște tăcut 
curcubeu n
din cneranțe și jerbe j
și ochiul 
acelui pictor sub sin de fe

cioară 
și-n ie 
pictind rotile.
pietrele, ■
oasele bătrinilor mei 8
icoane pe sticle
c; nâsări și zmei... |
Patrie —
dorință a visului meu |
ROMÂNIE I

Lucian STROCHJ I

MARCEL ROBU — LUPEN1» 
■Sinceri să fim. nu înțelegem 
..epistola" pe care ne-ați tri
mis-o. „Vă rog să î-mi (sic !) 
verificați această creație LITE
RALA (sic !)". In ce sens să 
a „verificăm" ? Iar dacă -ope
ra" este sau nu creație file
tară, asta urmează să stabi
lească alții. Cil despre „creația 
literară" ce să zicem ? Nu zi
cem nimic, ne abținem și va 
dăm cuvînlul : „Colina s-a des
chis/ E ziuă afară/ Mineri (sic) 
lasă pe puț/ căci doar acolo t 
cu noaptea/ Se învățară”. Mersi 
pentru informație !

LOREDANA R; Teamă? De 
ce? Scriitorul este, oricum, un 
luptător ! Despre poezii, urmă
toarele : versuri care curg, can
tabile (în parte datorită repeti-

.• -nib îhziif::

dcestor cuvinte nerușinate, lip
site de bun simț. împrumutate, 
pentru că erau și nu erau ale 
lui. Vibrau vocile, răbufnea în
tunericul, gemea stinci înecată 
in apă și fum, de chemări și 
lumini, o simfonie a sfîrșitului 
care spintecă și rupe fără milă 
spațiul și timpul limită. Capul 
imi era plin de nuci și tini
chele. Și chipurile care mă pri
vesc, reci și distante, refuzau

O .perlă' a arhitectonicii petroșănene.

POȘJA 
LUtRARĂ

î iilor) ; cîteva naivități de de
butant (..a pătruns fulgerător/ 
Da prea fulgerător/ Lumina" 
etc.). Ce nc place mai mu?ț • 
faptul că dați drumul libo 
gînduluj și sentimentelor. Pen
tin încurajare, publicăm „Fe
ricire". Are ceva din poezia >- 
•a.'iană modernă : aceeași vo
luptate pentru lucrurile anl>€>- 
patc, aceeași mișcare „vaporce- 
să". Despre proză, data viitoa
re încercați să treceți pe la 
redacție.

FERICIRE
Noaptea - -
Am ieșit in grădini
■Si norii
De bucurie n-au mai plins.
De dincolo de ei
De sus
Au rupi unei stele un colț 
Si mi l-au dat.
Lîngă o salcie, 
Ținîndu-I in mină 
Mă întrebam
De ce vreau oamenii stele ?
Dar vîntul
Nebun de mînie 
Mi-a smuls ciobul din mină 
Si-am înțeles.
Aprindeți 
Noaptea 
ir. noiembrie 
Intre două rafale 
De vînt 
Un foc.
Aceasta-i fericirea.

C. TODE \ : Felicitări cu o- 
cazia zilei de naștere 1 Despre 
poezie? Nici la „ocazii1* nu 
poate fi ocazională.

1. TOTT : Nu „ține" 1
ANONIM Vă admirăm mo

destia și vă înțelegem anoni
matul dar nu înțelegem de <e 
oretindet i să vă publicăm 
„POIF.Z11LE" atita timp it do
vediți că poezia este pentru 
dv. un concept cu totul nebu- 
'os. de-a dreptul anonim.

P. CONSTANTIN

ini , mă iirăsc in acest coșmar 
de fum, noroi și vis. mă stre
cor ca un șarpe, in genunchi, 
coate, in șolduri, ondulez și trup 
și gind printre stinci. lemn și 
fier fărâmițat, terciuit. Și stân
cile 
țiuuu 
peste 
patru
înainte, lipindu-se cu 
vesel de stincn dură, de patina

țiuiau nebune. Țiuuu.' 
țiuuu ! Sint singur, și 

mine lumini — trei sau 
reflectoare — trec, joacă 

risul lor

in-
me-

deVălul
sub bolta 
ne chea-

LIMITA1

— Măștile!... Oxigen !... 
lansez.

Ecoul se repetă sec, dur. 
tre gesturi și zingănit de 
tale: oxigennnnnn !

Mișcarea reîncepe, 
fum. ca un balaur 
joasă, grea, aproape,
mă. Zece umbre ude, ingălate, 
sleite de puteri, zece flăcări 
tremurătoare, cu a mea unspre
zece, pritocim nămolul cu piep
tul. cu coastele, cu genunchii, 
și ația, încet, metodic, precum 
cxțdoratorii, care, brăzdind jun
gla. uită desișul, uită 
mi-șorind cu fiecare 
a trupului, cu fiecare 
oxiiien. distanța care
pic de final. Mi se pare curios 
că oamenii știu să spună „nu* 
groazei, chinului, uită ușor, ne
putincioși ca niște copii, uită 
de tonul poruncitor : „Răs
punzi !“, il aruncă in urmă ca 
pe o haină nefolositoare.

întorc cajjul. Chipurile n-a- 
veau trup. Chipurile erau
proape, numai ele, frumoase, 
zimbitoare, pline de zimbele! 
Un buchet de flori înșiruite pe 
drumuri de abis, ca niște ste
luțe chemate să dea frumusețe 
și viață negurilor. Un șir ca de 
țmradă: Moțolea venea in ur
mă, aprig, moțăind. dar nu se 
lasă, dacă nu din milă, din or
goliu nu se lasă; Vrabie, ple

pericolul. 
ondulare 
gură de 

ne apro-

—FRAGMENT—

să-mi vină intr-ajutor, 
dineul ziziie cu sute, 
de glasuri: Țiuuu ! 
fiuuu! Din timple mi 
ling ginduri fierbinți, 
țiuuu! țiuuu! Iar in 
disc se rotește necontenit, răs
colește nucile și tinichelele tea beznei mișcarea 
Țiuuu! țiuuu! țiuuu! Privirea 
caută besmetică un sprijțn^ 
Poate că sini un străin, cu loate. 
că in gloata asta cineva mă cu
noaște, imi știe de existență, și 
lotuși nu! Încremeniseră 
așteptarea lor posacă.

Strivesc intre buze o înjură
tură grosolană și mă avint ina-

$i a- 
cu mii 
fiuuu ! 

se pre- 
Țiuuu, 

cap un

in

ei bătrină și rece. O s»>aimă în
fricoșătoare, un țel de obsesie 
ce împletește chipuri, brațe ca 
o plasă de liane, mă încon
joară din toate părțile. Și de 
sus.' Și de jos! Respir greu, 
ciulind urechile, caut în liniș- 

celor care 
sînt aproape, și intoreindu-mă, 
ca un leu, aștept. Privesc ca 
înlemnit, de-a lungul dărimă- 
turilor, in urmă, și număr. Sini 
zece ! Da, sint zece! Mă uit la 
ceas: trecuseră abia cincispre
zece minute, atit de repede de 
parcă nici n-ar fi fost. Fumul 
e mai dens, mai inecăcios.

a-

cat cu greutatea aparatului cu 
oxigen, călca greu, modelindu-și 
alene trunchiul bine proptit pe 
picioare. Urmează liici și An
drei, care, ca niște moșnegi 
astmatici, umblau cocoșați și 
frinți. Avasiloaie, cel u mutră 
de boxer, pistruiat și urit. ra
reori am căzut un om așa urit. 
buzele subțiri și nasul in șa, 
iar fruntea înaltă ascundea sub 
ea doi i 
lucitor,
ălăuzit 

Durău.
ca un t 
Trudit. 
și sigur. 
Era un 
tică, in 
țăind. irwăluiți in cojocul ne
gurilor, se aciuiau neîncetat 
înainte, justificând o dorință 
care amină sau apropie jocul. 
Gesturile anemice, somnoroase 
in aparență, invadează gindu- 
rile și așa destul de puține, 
cleioase, le supun, lăsind doar 
răsuflarea, fluidul ci cald con
topit cu ritmul mișcării. Reflec
toarele. cu cercul lor zglobiu 
rup norul de funingine, il zdren- 
țuiese turbate. Digul se ridică 
in<e( și se roiește dis|>ărind 
undeva sus. Jos, focul se zvir- 
colea. scrum și cenușă, o înce
tineală nejirească, misterioasă, 
pilțnind in coirvuldi purpurii.

ochi dc un negru stră- 
greu 
de

care, 
stilp.

de ținut, se lasă 
sprinteneala lui 
țeapăn și drept, 

călea rar, apărat, 
mergea inainle. crispat 
ca ..tn drum spre casă", 
chin de grabă mola- 

care mărșăluitorii, mo-

rulbura prinde contur, crește in 
• pațiu. ne chemnâ. Moleșcala și 
' înnolenfa se duce, dispare. 
Trupurile se pleacă înainte, se 
umjlci. ' resc. prinse de panică, 
ca și ■ uni ar vrea să pună 
furci și să ridice muntele cu 

l'mbrele stranii și con.ii::e 
m tiran ca niște jivine, alu
necă undeva in adine, ca-n pan- 
tomimă. nepăsăloare, in voi i a- 

luiași vint care a durat ni 
și ani de zile, și care sfirșcșle 
jos, intre armăturile ce (in in 
cap muntele, ca niște juiri dc 
gard, putrezi, parcă anume pre- 
gătifi pentru joc. pentru bez
nă apăsătoare și umedă, lac 
lucru de dulgher, arhitect și zi
dar. Muncă migăloasă, fără vor
bă,
și semne; 
in gesturi, 
gur, tofi 
vanul se 
dînd cale
avalanșei de /iun smolit. Fruv.- 
[ile năclăite de sudoare, o su
doare fierbinte, cu picuri groși 
de apă ce defilează in sus, în 
jos, un minut sau două, peste 
harta de riduri și paranteze sil
nice, tui semn al epuizăii, poate 
singurul semn, dar nu unicul. 
Și tofi par s-aștepte. Privirile 

■se ocolesc. Se ascund. Aici e 
limita...

din priviri 
timpului e 
exista sin- 
unul Ta-

ințclegindu-se
noțiunea 
Nu poți 

ori nici
țese, covor șubred, 
liberă, fără seninul.

Aninui.su
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combativitate partinică

bru de 
exemplu d 
gență in colectivul in care 
munceș.c. Cu prilejul icestor 
dezbateri, a măsurilor discipli
nare aplicate s-a insisi.'.i asu
pra îndatoririi fiecărui cumu- 
Mist de a fi exemplu de condu
ită in muncă. în viața persona
lă. de exigență față ue abate
rile de orice naturii. Pentru a 
le spori responsabili:.!’,. , față 
dc eliminarea actelor de indis
ciplină, pentru preîntâmpinarea 
acestora, organizațiile de bază 
au încredințat membrilor de 
partid mai vechi, cu experien
ță. cite doi-lrei angajați mai 
noi. de care să se ocupe îndea
proape. spre a se cal fica și a 
ee stabili la mină, spre a-i in
tegra în rigorile disc’piinei 
reuncitA-ești. Asemenea sarcini 
îndeplinesc cu rezultate deose- 

, bite comuniștii Vasi'e
iu. Constantin Petre. 
Acftincăi.
De altfel, și altor 
le-au fost trasate 
crete de a veghea asupra 
pectării disciplinei 
a normelor de protecție a mun- 
«ii. de a interveni cu operativi
tate pentru combaterea diferi
telor acte sau fenomene rega- 
Uve. Comitetul de partid ur
mărește prin evidența zilnică 
a producției rămineril* în ur
mii a diferitelor sectoare, a- 
pariția diferitelor avar i 
Lieălcâri ale normelor de 
lecție a muncii- Pe lingă 
tu1 că asemenea situații 
analizate semi-decadal de 
♦JiH'erca minei cu șefi sectoa
relor, comitetul de partid in
dică organizațiilor de bază ca 
I» sectoarele deficitare în pri
vința stării disciplinare sâ se 
organizeze dezbateri oe schim
buri. cu toți muncitorii. z\seme- 
r.ea dezbateri s-au «zganrzat în 
mmâ cu cîteva luni Ia sectorul 

creșterii 
ne- 

dife-

Nicolae

di:

Rușito- 
Nicolae 

Ungureanu. 
comuniști 

arc ini con- 
a res- 

tehnologice.

sini 
con-

datorită 
«tbsențelor 

au apărut 
în - legătură

>. unde 
r> umărului 
■Koiivale 
»»{<* perturba ții

< v plasarea fronturilor de ht- 
<■♦>». c» rezultatul evident: nc- 
Icdeplînirea sarcinilor de plan. 
7» adunările pe schimburi au 
fost combătute actele de indis
ciplină ale celor care absentau. 
Iar b:rouJ organizației de bază 
» cerut comuniștilor, maiștrilor 
wiineri și șefilor do brigadă, să 
pună în discuție form tii'e de 
lucru, pe acei care s-au făcut 
vinovat» de abate: d’sviolina- 
ie Exigența, munca jxiliticâ 
pentru activizarea opiniei co
lective față de actele de indis
ciplină $i-au 
«actorul și-a

dovedii roadele : 
îmbunătățit liCti-

: uspundci-îa pcrsor.e’u- 
ro-mevanic față de ie
și intreținerea utilajc- 

>r miniere din aoataj'e. la sec
torul VI în legături cu spori
rea responsabilității formațiilor

- --
■

a indicatorului de calitate, 
scuții. dezbateri cu factori 
re se fac vinovați pentru di- 
rite situații critice în pre
șul de producție — rămînere 

sub plan, avarii se orgauizea- 
-â Ia nivelul conducerii minei 
la indicația comitetului de 
partid ori de cîte ori e nece
sar. I.a comitetul de partid sint 
chemați, de asemenea, cu regu
laritate șefii de sectoare, cadre
le tehnice. împrearO cu secre
tarii organizațiilor de 
din sectoarele 'mde s 
diferite perturbați). Tot 
fața birourilor orga 
de bază, sînt chemați 
mineri, 
ordinea 
diferite .
nea, in fața grupe ier 
adunărilor generale U. 
„judecați* membri de 
respectiv, tineri care 
mis diverse abateri, 
absentat sau au încălcat nor
mele de protecție a munc.i sau 
au dat dovadă de lipsă de gri
jă față de utilajele cu care lu
crează sau elementele armă
turilor moderne. Dintre iniția
tivele organizațiilor de masă pe 
linia combaterii diferitelor fe
nomene negative se pot amin
ti scrisorile trimise de orga
nizația de sindicat fainilit-or a- 
celor mineri care au absentat 
de la lucru. De mult interes 
s-a bucurat Și inițiativa comi
tetului U.T.C. „Cu microfonul 
printre întîrziațiu. „Interviex’a- 
ții* — tinerii care au întrîziat 
de la serviciu — au fost înre
gistrați pe bandă de magneto
fon. iar apoi au fost prezentați 
la stația de radioamplificare. 
Ga7.eta de perete .Tineretul și 
producția" iși consacră cite 
două ediții pe lună tot com
baterii diferitelor afle de in
disciplină prin caricaturi, foto- 
anchete. De curînd, a mm fost 
editat un supliment saliric al 
gazetei de perele ..Minerul , 
intitulat ..Sfredelul*. consacrat 
combaterii abaterilor de la 
disciplina în muncă și norme
le de .conduită civilizată. Spre 
exemplu, în ediția actuală sini 
criticați prin caricaturi, mun
citorul Nicolae Chircu care a 
întârziat în repetate^ rîndurț de 
la serviciu precum și minerul 
Istvan Csatlos care Și-a pără
sit familia. Panourile cu cari
caturi. agitația vizuală. stația 
de radioamplificare constituie 
mijloace permanente în cadrul 
muncii politice pentru 
teren actelor de indisciplina, 
«pentru dezvoltarea în sinul 
colectivului a unei atitudini de 
intoleranță fată dc aba»erHe de 
orice natură. Prin tot ce între
prinde. prin tot ceea ce face 
organul de partid, se urmăreș
te dezvoltarea < 
a unei atitudini 
față de fenomenele negative.

partid 
iu ivit 
așn. în 
rațiilor 
naiștrii 

;ein de formații in sub- 
cărora s-au semnalat 
neajunsuri. De aseme- 

sindicale, 
i.C. sînt 
sindical, 
au co

tare au

5-a i

combativității.
i intolerante 

in

(Urmare

Afirmarea
profesională

îndul comuniștilor, convinge- 
i . • °> Ș*

Mud.ne lăți de fcnonwnele 
, ,l»e A>e«> preoiopan au 

rtzulia'e evidente. Comunițlt 
ea Bânilă Sălâjan, Nicolae 
.'jellinca.. Ion Solomon. Ștefan 
Vantu. Nieolae Unguronu 
Anton Duban. loan Predoțan 

multi alții sint militanți în
flăcărați. combativi pentru pro- 
inovarea noilor valori morale, 
pentru combaterea tuturor f^ 
nomenelor negative. Că sînt ș» 
c. meni, comuniști -fura atitu
dine' și aceasta e ^evăraL
\<a sînt bunăoară iov. Ion 1 o-

Ciochia, șefi de brigada. Ion 
■'iori Dumitru Vcnțcl. Constan- 
•.n \ intui, Loghin Sintu, r lo- 
I ian Abrudeanu, Aurel Ghinea, 
maiștri mineri, care nu i-uu 
pu. \.e. nu dovedesc _întotdea
una intransigență fața de »c- 
.„.uene.c negatue. țață de ac- 
•e e de indisciplină și superfi
cialitate din jurul lor. Hau e 
că rint si cadre de conducere, 
bunăoară șefi de sectoare, in- 

. elevat m- 
tr-o anchetă recentă, care se 
rezumă Ia exercitarea funcției 
lor ca simpli specmliști > 
prea mica măsura participa la 
munca politico-educativa. 
fășuraUt do organizațiile 
partid. I nii conducători 
producției greșesc Șl : 
cînd pun semnul cgalllațu *n 
tre combativitate șț .scandai , 
adică discuțiile eăiagioase. lip
site de tact, dominate de nota 
de ceartă. Asemenea discuții 
care alterează sobrietatea, prin
cipialitatea au ioc uneori chtar 
la unele ședințe operative 10 
nivelul conducerii minei. =e 
mai folosesc formulele .dom
nule" chiar în unele șeȘmte a" 
comitetului de direcțu 
cum declară 
sînt cadre de conducere 
SE supără chiar cînd un sub. 
Iern nu li se adresează cu a- 
ceasta formulă.

Comunistul 
militant 
situație, 
rituiui 
resc, să 
mtransig 
ceea ce 
Iot “nu4 răspund melci cerințe 
acei meinoi. ue partid care șe 
rezumă sa-și îndepiineasț-a doa, 
sarcinile de producție, insa nu 
la fe) participa la 'k •Ksa sint tovarațnșteasca. Așa -u»1
Constantin Sirop. lo“nJ?,.? de 
Iosif Nn», «o» «• 
naitid ca Gheorghe Jurj. sa 
muilă Kovacs. fuiu cMLn 
care nu înțeleg « fi«-.,re co
munist trebuie să <>e o® « 
xemplu de eondun» nu ■imn.it 
la tocul de muncă ci țț m viața 
personală. Ce Je
acestea? Că organizațiile de pa^id au datoria să uerfcct.m- 
S«e acWvit.ua de educare co

munistă. munca 
gică pentru a face dm f 
comunist un exemplu de con_ 
duilă. un militant r.eoboțd pen 
tru promovarea principii»- m>> 
de viață a normelor de con
duită comunistă. Prin 
ficarea educăm maixisi-teni 
niște a membrilor de
> tuturor membruor cok'- uu îui vâ spori combuiv.tatea 
comuniștilor iată de 
le și manifestările neanuvt din 
conduita oamenilor, țața de
tot ceea ce e vechi și st.ă n 
organizația de partid ta >*“
marile deziderate cnprnse m 
programul de educare comunis
tă elaborat de secretarul nostru 
general.

, des- 
de 

i ai 
atunci

____ ;ie Iar, 
unii muncitori, 

care

n trebuie să fie un 
activ oriunde, în orice 
pentru afirmarea spi- 
revoluțiviiar, înuncne- 
iie un exemplu tonic, 

;ent împotriva a toi 
e vechi șt aepușit m 
și concepția uameni-

din pag. 1)

re elevii răspund la această 
Importantă materie : practica în 
producție. Acum ne in.c.csează 
fosă dacă uzina a făcut lotul 
pentru îndrumarea primilor pași 
ai noilor absolvenți. După cum 
a reieșit și din investigațiile 
noastre, tinerii au fost repar
tizați lu locurile de muncă a- 
lături de muncitori cu experien
ță. Dar cam la atit s-a redus 
pînă acum acest ajutor acordat 
ccior mai noi membri ai co
lectivului. Au lipsit îndrumările 
concrete din partea maiștrilor, 
a inginerilor, contactul dintre 
aceștia și angajații tineri re- 
zumindu-se în cazul multor 
maiștri, la controlul calității 
muncii prestate. Or, după cum 
afirma și directorul U.U.M.P.. 
tovarășul inc. Gheurghe Olaru, 
,snt unii care înțeleg prea pu
țin semnificația momentului în
cadrării acestor tineri in pro
ducție. De foarte multe ori. 
maiștrii, inginerii noștri consi
dera că de la absolvenți tre
buie numai să pretindem, fără 
să-i mai învățăm. Este o optică 
total greșită. Fără a neglija exi
gența. trebuie să dovedim mul
tă răbdare și tact. Altfel ii pu
tem conduce la 
mulți tineri bine 
Datoria noastră, a 
de a ne ocupa cu atenție de 
fiecare tinăr în parte. De la 
această regulă nu are voie ni
meni să facă excepție. Este- pre
matur, desigur, să dăm un ver
dict de pe acum asupra posi
bilităților noilor angajați. îm
preună eu sindicalul, cu orga
nizația U.T.C. trebuie să con- 
fenuăm sâ-i ajutăm din punct 
de vedere profesional tocmai 
prin împărtășirea experienței a- 
celora care ne fac cinste de 
nmlți ani“.

Sarcina de a coordona înce
putul de drum al absolvenți
lor unei școli profesionale la 
primele locuri de muncă revine 
ș» organizației de tineret. Cum 
sa acționat comitetul U.T.C. pe 
uzină, birourile organiza>ir; de 
bază pe secții In acest sens ? 
Le seeasti întrebare, din păca
te, nu ie poate da un răspuns

decepții pe 
intenționați, 

tuturor, este

satisfăcător. Unii 
organizațiilor din 
firmat chiar că... 
reușit să-' 
colegi.

uzină 
încă nu 

iă-i cunoască pc noii lor 
Regretabil, desigur, că 

organizația de tineret tratează 
cu indiferență pe 
muncitori, tocmai 
cele mai dificile 
viața lor, cînd li 
integreze cît mai 
ritm de muncă 
care caracterizează colectivul u- 
zinei. Uteciștii mai vechi trebuie 
să fie alături dc proaspeții 
solvenți, în orice moment.

Sintem deci întrutotul 
acord cu cele afirmate de to
varășul director, ing. Gheorghe 
Olaru. Primirea tinerilor ab ol- 
venți ai Școlii profesionale. în 
■ ol- ctivul de muncă ai uzinei 
trebuie să decurgă prin asi
gurarea unui climat sănătos în 
fiecare secție, în fiecare echipă. 
După cum ne-au relatat inter
locutorii. mai persistă unele ca
rențe în sistemul de învăță- 
mi nt. în mod special în efec
tuarea practicii la exploatările 
miniere și la F.S.H. Vulcan. 
Surprinde oarecum optica ace
lora care dirijează această im
portantă latură a pregătirii vi
itorilor muncitori calificați la 
tânăra fabrică vulcăneană. Nu 
se știe oare că mulți din a- 
ceștia vor reveni aici pentru 
a duce ia îndeplinire sarcinile 
importante ce stau în fata con
structorilor de stilpi hidraulici ? 
Conducerea U.U.M.P., maiștrii 
și inginerii din secții au soli
citat în repetate rinduri ca la 
repartizarea absolvenților să se 
tină cont de locul unde aceștia 
au efectuat practica in produc
ție, întrueit prin aceasta se 
asigură o clapă de acomodare 
a tânărului cu primul său loc 
de muncă și, deci o integrare 
mai rapidă în procesul ce ca- 
rar leri-zează unitatea economică 
respectivă. Dc multe ori. aceas
tă îndreptățită doleanță a fost 
neglijată. Dacă totuși s-a greșii, 
acum datoria tuturor factorilor 
din uzină este de a orienta cu 
grijă pe tinerii absolvenți în 
asimilarea dc noi cunoștințe 
profesionale, de a le asigura 
terenul propice dezvoltării ca
pacității lor de muncă.

Publicitate.

19.20 1 001 de seri.

19,15

20,15 Tele-enciclopedia.

Itinerar sportiv
22.00 Festivalul internațional 

de mu7.icâ ușoară de Ia 
Sopot.

23,10 Romanțe și cințece de 
petrecere cu formația 
Nicușor Predescu. So
liști : Ileana Sârântiu și 
Gică Petrescu.

22.50 Telejurnalul «le noapte. 
Sport.
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Turnu
Măgurele
(Urmare din pag 1)

Deschiderea 
Emisiune in

Htină seara.
Bună seara.

19,30 Telejurnalul de seară.

20,00 Săptâmina internațio-

11,10 Film serial : „Urmări
rea*. Episodul VI 
.Unchiul George".

Sezonul sportiv competi
tions! a reintrat in actuali
tate. A început fotbalul (di
viziile A. B. C), mîinc se 
reia campionatul diviziei A 
la rugbi, duminică, 5 septem
brie, se dă startul în campio
natul diviziei B de handbal 
— masculin și feminin (di
vizia A și-a consumat pri
mele partide) — și in cam
pionatul județean de fotbal. 
In Valea Jiului sini progra
mate miine următoarele par
tide de fotbal:

Stadionul din Petroșani, 
ora 16.30 — partida de di
vizia A : Jiul — A.S.A. Tg. 
Mureș. In deschidere — me
ciul echipelor de tinerct-re- 
zerve.

Știința Petroșani iși dis
pută inlilnîrea cu Steagul 

roșu l’lenița — contând pen
tru etapa a Il-a a diviziei C 
— pe terenul din Lonea, «le 
la ora 11.

Tot in cadrul diviziei C,

la aceeași ură, pe terenul «lin 
Lupcni are Joc confruntarea 
dintre echipele Minerul «lin 
localitate și Progresul Stre- 
haia.

In cadrul competiției do
tată cu „Cupa 'I itd«»r Paras- 
chiva*, au Ioc, la ora 10, 
trei meciuri «le copii : Jiul 
II Petroșani — Jiul I Mi
nerul II Lupeni — Școala 
sportivă Petroșani și Minerul 
Vulcan — Minerul 1 Lupeni.

După o primă etapă fierbinte, 
în care gazdele au pierdut nu 
mai puțin de 7 puncte, cam
pionatul diviziei A începe să 
pună probleme unor echipe, u- 
nor antrenori, unor jucători. Se 
caută noi soluții, se încearcă 
noi formule de echipă, se ac
celerează înlăturarea unor trau
matisme ale vacanței. Etapa a 
Il-a nu va fi, pFobabil, mai 
puțin interesantă decît prima, 
în privința rezultatelor. Dar să 
vedem care vor fi .duelurile* 
de pe gazon.

.Uu CRAIOVA — C.F.R. Daeă 
le-au luat duminică sleliștilor 
un punet, în Capitală, nici nu 
se pune problema înfrîngerii 
studenților olteni la ei acasă ! 
Mai ales că vor avea în față 
o echipă modestă, care a pier
dut în prima" etapă pe teren 
propriu. Deci : 1.

DINAMO — STEAGUL ROȘU. 
Chiar și fără cele două piese 
de marea ale sale (Dinu și Du- 
mitraehe). Dinamo poate crș- 
tiga meciul cu stegarii brașo
veni, în pofida faptului că a- 
ccștia din urmă au avut o 
foarte bună comportare in pri
ma etapă, cînd au dispus cu 
3—0 de o echipă (Petrolul) ,cîr- 
pită* prin părțile esențiale. An
trenorul Nicușor are din nou 
planuri mari, iar la Brașov nu 
mai joacă, totuși. Dumitriu II.

PETROLUL — CRIȘUL. Afec
tat de semieșecul debutului său 
la Crișul, și al Crișului în di
vizia A. antrenorul Ștefan 
Coidum și-a luat, desigur, mă
suri pentru etapele viitoare. 
Oricum însă, la Petrolul va fi 

ceva bun. 
nouă

campionat de jar. Ii văd totuși 
învingători.

F. C. ARGEȘ — RAPID. Și 
piteștenii au golit pînă la fund 
paharul înfrîngerii in prima c- 
tapă. Ei vor încerca mîinc să-și 

- salute din nou suporterii prin
tr-un joc bun și o victorie a- 
supra noii echipe a lui Razii 
Marian. Nu le va fi prea ușor

Avancronică
fotbalistică

greu de sperat în 
Ploicștenii plămădesc o 
echipă și o coc in focul unui

’ insă în fața lui Răducanu. Cred. 
> că răfuielile Dobrin—Ozon nu-și. 

vor lăsa amprenta asupra jo
cului echipei» care poate cîș- 
tiga partida.

.U- CLUJ — S. C. BACAU. 
Universitarii clujeni intră pe 
teren cu un punet prețios smuls 
colegilor Iar din Iași. Băcăua
nii, la rindul lor, sînt hotăriți 

- să sc „bată" tare în acest tur 
de campionat pentru a evita 
emoțiile din returul trecut. Le 
va fi însă greu să spere mă
car la un punct pc malul So
meșului. Pronostic : 1.

U.T.A. — STEAUA. Partidă 
de mare interes, care va pro
ba valoarea a două formații 
bine cotate în fotbalul nostru. 
Arădanii sînt, desigur, favoriți 
și nu vor lăsa speranțe parte
nerilor lor de întrecere. Sc pare 
că Broșovschi — Kunn II va 
deveni un cuplu redutabil de 
înaintași. Nu-i mai puțin ade
vărat că și Steaua are cîteva

greu

individualități (mai multe chiar 
deeit U.T.A.) deosebit de va
loroase, care pot ciștiga punc
te fn deplasare. Dar la Arad... I.

FARUL — POLITEHNICA. 
Din nou față în față doi teh
nicieni sobri ai fotbalului nos
tru : Robert Cosmec și Gil Măr- 
dărescu. Din nou față în față 
două echipe de valori apro
piate. care în prima etapă au 
făcut doar, eîte un punct. Dar 
Farul în deplasare. Mîinc. Fa
rul va oferi ultimilor turiști 
de pe litoral o frumoasă vic
torie. Cel puțin, âsta-i pronos
ticul nostru.

JIUL — A.S.A. După Crișul, 
Jiul va întDni pc cea de a doua 
promovată în divizia A. A.S.A. 
Tg. Mureș. Spectatorii petroșă- 
ncni așteaptă nerăbdători reîn
tâlnirea cu favorit ii lor. după 
o lunea vară fierbinte în care 
le-au dat destule emoții. După 
plecări și sosiri. Jiul și-a de
finitivat o echipă capabilă de 
hteruri frumoase — în continuu 
proces de valorificare a ceea 
ce este bun. Punctul adus de 
la Oradea înseamnă mult pen
tru elevii lui Eugen lordache, 
în dorința lor de a avea un tur 
bun. de a-și asigura o zestre 
de puncte care să-i scutească 
de eventuale ne'jniști, Nn în
seamnă că meciul cu A.S.A. o 
ușor. Tiberiu Bone vine cu o 
garnitură tînără. ambițioasă, 
care știe să flipte în deplasare. 
Mureșenii se vor bate, probabil, 
pentru recuperarea ..tcrenuluiu 
pierdut în prima etapă. Dar 
Jiul nu-și prea permite amabi
lități pe teren propriu. Victo
ria nu le va scăpa localnicilor 
Noi credem în ei.

G. DINU

Pentru practicarea discipli
nelor sportive in condiții din 
ce în ce mai bune. Asociația 
Sportivă -Minerul* din Vul
can, ajutată de serviciul de 
gospodărie al consiliului 
popular, a început executarea 
lucrărilor de modernizare a 
bazei 
rea 
Prin 
care

sporlive din apropie- 
clubului muncitoresc, 
asfaltarea terenurilor 

alcătuiesc această bază 
sportivă, se asigură tuturor 
membrilor asociației , ondiții 
superioare pentru desfășura
rea jocurilor de mtrenament 
precum și a competițiilor de 
handbal; baschet, voie» și te
nis de cîmp.

greșit și azi lu căruțe truse 
|h străzile orașului de :nă- 
țlâruși pc jumătate adorm iți. 
la un riim citadin monoton, 
plicticos. la priveliștea lip
sită tic orizont a cocioabe;or 
insalubre. Combinatul ji al'c 
edificii industrial; im;. v;tec-> 
tind politica profund umani, 
profund știinfifnu și reoiistu 
a partidului comuniștilor de 
propășire economică a tutu
ror zonelor și localităților 
tării iși transmit seva înnoi
toare. tonică, datatoare de 
energii fn toate arterele și 

municipiului. Cînd va 
m Ia Turnu Măgurele 
ă mare parte din o- 
um-i moșteniri triste, 

ilantc. pe care nu o pu- 
anihila nici numele cu 

rezonantă istorică a așezării, 
lici casele mai răsărite din 
entru sau conacele moșie-, 
■ ști risipite ici-colo prin gră

dini cu vegetație luxuriantă, 
zidite din sudoarea și 
g>dc zecilor de mii de 
ditori ai ogoarelor. Ți-e 
mare dragul să privești 
gile șiruri de blocuri 
schimbă de la zi la 
fățișarea orașului, 
catarge a antenelor de 
dio și televiziune de pe a- 
coperișuri. trotuarele ticsite 
seara de o lume tînără, ex
pansivă, plină de viată, stră
zile pe care foșnesc ca niște 
bondari autobuze și autotu
risme.

Văd in oraș un obelisc înăl
țat in memoria eroilor ce 
s-au jertfit pe aceste melea
guri în zilele lui august 1944, 
in apriga luptă cu hitleriștii, 
pentru biruința insurecției. 
Sini gravate pe lespedea de 
piatră numele citorca ostași 
și civili care, la chemarea 
Partidului Comunist Român, 
au dat totul — singele, bu
curia de a respira, ultimul 
lor strop de viață — pentru 
ca in schimb patria să poa
tă sorbi adine aerul liber
tății și să-și făurească pe in
destructibile temelii viitorul 
luminos.

Aproape de Turnu Măgu
rele. la Islaz — locul isto
ricei proclamai ii de la 164& 
— urmează să fie inaugurat 
șantierul unei impunătoare 
hidrocentrale pe Dunăre, rod 
el cooperării frățești româno- 
bulgare. Va ji, alături de 
Porțile de Fier, de Bicaz, Ar
geș, Ijjiru încă un luceafăr 
in constelația de lumini <i 
energie a României. încercați 
să întrezăriți cum ca arăta 
Turnu Măgurele t>» 2iua cînd 
de aici, din puterea sfăpt- 
nită a Dauubiului co |ișm 
în arterele de înaltă tensiu
ne un imens și nernlrerupt 
șuvoi de energie electrica.

L M. DIUA

sin- 
tru- 9 
mai 
lun- 
care 

zi in-
i. nădurca de

ra-

organizează CONCURS pentru ocuparea următoarelor pos
turi vacante :

Meniurile vor fi

îmbunătățite

In sarcina locatarilor

nr.

Concursul se va ține in ziua de 30 august 1970, ora 8. 
La concurs pot participa și angajați ai altor unități. 
Actele se vor depune pînă în preziua concursului.
Informații suplimentare se pot obține de Ia biroul 

personal al exploatării.

cei mai tineri 
într-unul din 
momente din 
se cere să se 
rapid intr-un 
intens, acela

Fabrica produse
lactate Livezeni — Pe
troșani.

1-octtl de naștere a ia- 
yhețatei ,Polar‘.

Foto: Ion LEONARD

Răspunzind iu articolul 
rut in „Steagul roșu* nr. 
din 21 iulie a.c. in care < 
analizate unele aspecte neț 
ve privind funcționai ea a 
nelor miniere Aninoasa, 1’ 

și Uricani. conduci 
ri de aprovizionare și tr;

Petroșani ne informi 
dispus executarea rep. 
la instai-’ii și corn 

dotației cantinelor res; 
cu tot ce este neci 

bunei deserviri a abonațilc 
S-au luat și măsuri, sc mai 

arată în răspuns, pentru îm
bunătățirea meniurilor și eli
minarea practicii de servire a 
hranei reci în cadrul cantine
lor. Mulțumind z/arului pentru 
ajutorul acordă’. conducerea 
B.AT. ne asigură că. va lua 
toate măsurile ce se impun 
pentru deservirea corespunză
toare a muncitorilor mineri.

Referindu-se la ..ilustrata'* ce 
-a fost adresată, publicată in 
Steagul roșu* nr. 6 763 din 5 

august ax., conducerea între
prinderii de gospodărie locat:- 
vă Petroșani ne aduce ia cunoș-

tintă că completarea becurilor 
arse și remedierea defecțiuni
lor la instalația electrică de pe 
casa scărilor a blocului nr. 
27 din cartierul „8 Martie** Pe- 
trila cade în sarcina locatari
lor.

Ca urmare, problema a fost 
discutată cu Asociația de loca
tari nr. 1. care va întocmi co
manda către Sectorul I.G.b. 
Petrila pentru executare', lu
crărilor de reparații în cauză.

Personalul vinovat

a fost sancționat

In „Steagul roșu* nr. 6 763 
din 30 iulie a.c.. a apărut sub 
titlul „Optică* o notă critică 
privind felul nemulțumitor de 
comportare față de cumpără
tori a personalului de la cofe
tăria „Ghiocelul* din Lupeni.

Conducerea T.A.P.L. Petro
șani. confirmînd justețea ce
lor semnalate prin ziar, ne in
formează că a dispus sancțio
narea salariatelor Eva Boroș și 
Margareta Szabo cu retrogra
darea eu o categorie pe timp 
de o lună, iar Ana Grunwald 
cu două categorii pc timp 
2 luni, pentru abateri de 
normele de conduită față 
cum pâră tori.

Acțiune științifică
Comisia de educație poH- 

tico-xieologică și vui'.uF.iI-e- 
ducativă din cadrul Comite
tului orășenesc U.T.C. Petri- 
)a. a organizai șo-.. 28 au
gust, în colaborare cu eonsi-

Jiul de conducere al clubului 
muncitoresc din localitate, o 
a«*țiune științifică !î> cadrul 
căreia s-a expus tem,* -Pe 
calea materialismului împo
triva misticismului ți igi'.o-

ranței*.
Conferința, susținută 

tovarășul profesoF 
Gâgy». membru al
Co mi telul ui orășenesc U.T.C., 
a fost urmată de dezbateri.

de 
Tiberiu 
b.«oului

6RUPUL

a

ȘCOLAR MINIER
Petroșani
ii u ii ț a

admitere la Școala profesională (cursuriConcursul de . . __  __
de zi) și Școala profesională prin ucenicie la locui de muncă 
are Ioc în perioada 1—10 septembrie 1971. la următoarele 
meserii :

Școaia profesională (cursuri de zi):
• Lăcătuși de mină

Școala prin ucenicie la locul 
de muncă:

de 
la 
de

• Strungari
• Forjori
• Lăcătuși pentru 

construcții metalice
• Sudori

înscrierile se fac Ia secretariatul școlii pentru Școala 
profesională (cursuri de zi) și la U.U.M. Petroșani pentru 
Școala prin ucenicie la locul de muncă.

Informații suplimentare se pot obține de ia secreta
riatul școlii, intre erele 7—15, telefop 1575.

Mica publicitate
VÎND casă, Anton Pan. 109. 

Petroșani. Informații la ve
cinii casei.

VÎND pian <eur», Berger — 
Wiena, bloc 6/4/9 Carpați.

VÎKD pian, adresați Hp. 
Florilor, 18/?. Vulcan.

VTND Mobrn, Temp-8, b»- 
tetâe. B)o» fe* 8. protrrer 
Vulpe, Vulcan.

%25e2%2596%25a0imn.it
acWvit.ua
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Comunicatul Direcțiunii Partidului
V

Comunist Italian în legătură 
cu problema transferării 

la Neapole a comandamentului
N.A.T.O.

ROMA 27 (Agerpres). — In
tr-un comunicat publicat în zi
arul ,L’ Unita" Direcțiunea 
Partidului Comunist Italian iși 
exprimă indignarea pentru fap
tul că. după evacuarea coman
damentului naval N.A.T.O. din 
Malta, autoritățile nord-atlan- 
tice au hotărât, cu“consimțămîn- 
tul guvernului italian, fără ca 
acesta să consulte Parlamentul, 
să transfere acest comandament 
la Neapole care este deja și se
diul cartierului general N.A.T.O. 
pentru Europa de sud. Această 
hotărâre, împreună cu intenția 
nedezmințită de a instala o 
nouă bază navală a S.U.A. la 
Pantelleria — se arată in co
municat — indică tendința 
crescindă de a face din Italia 

'•principalul punct de sprijin nii-

litar al N.A.T.O. in Marca Me
diteraneană. Aceasta intră in 
contradicție cu interesele na
ționale, limitează independența 
și este împotriva însăși a vo
inței proclamate de guvern de 
a avea o atitudine pozitivă și 
pașnică fată de celelalte po
poare Și țări din bazinul aces
tei mări. „Direcțiunea P.C.I. — 
se spune in încheiere — cere ca 
să aibă loc, cit mai curând po
sibil, o dezbatere in Parlament 
și ca hotărârea dc a transfera 
la Neapole comandamentul na
val N.A.T O. să fie revocată. 
P.C.I. cheamă să se protesteze 
împotriva acestui nou atentat 
la politica de pace de care Ita
lia are o nevoie vitală".

Lucrările
Consiliului

UNCTAD
de la Geneva

Congresul international 
de apicultură de la Moscova

MOSCOVA 27 — Corespon
dență de la Silviu Podină : Vi
neri s-a deschis la Moscova cel 
de-al 23-lea Congres internațio
nal de apicultură, la care iau 
parte peste 3 000 de specialiști 
de pe toate continentele. Din 
țara noastră participă o dele
gație a Asociației crescătorilor 
de albine, condusă de prof. V. 
Harnaj.

După cuvîntul de deschidere 
a lucrărilor, rostit de prof. V. 
Hamaj. președintele Federației 
internaționale a asociațiilor de 
apicultură „Apimondia". con-

greșul a fost salutat de V. V. 
Matkievici. ministrul agricul
turii al U.R.S.S. A luat apoi 
cuvîntul P. I. Morozov, preșe
dintele Congresului, care a sub
liniat sprijinul deosebit pe care 
Comitetul național de organi
zare din U.R.S.S. l-a primit din 
partea „Apimondiei* și, în spe
cial. din partea Institutului in
ternațional de tehnologie și e- 
conomie apicolă al „Apimondi- 
ei“, care este găzduit dc Româ
nia.

Lucrările congresului continuă 
pînă la 2 septembrie.

Declarațiile președintelui 
Ecuadorului

GENEVA 27 (Agerpres). — 
In cursul lucrărilor Consiliu
lui UNCTAD ce se desfășoară 
la Geneva, vorbind în nume
le grupului de țări africane, 
ambasadorul Republicii Mal- 
gașe a cerut deschiderea ne
gocierilor globale asupra pro
duselor de bază „în scopul 
remedierii deteriorării balan
ței de plăți a țărilor în curs 
de dezvoltare". El a relevat, 
de aceea, via preocupare a 
țărilor africane față de evo
luția prețurilor produselor 
importate de țările africane, 
care au crescut sensibil în 
comparație cu prețurile pro
duselor exportate de aceste 
țări care au scăzut. Potrivit 
părerii reprezentantului Re
publicii Malgașe, în cadrul 
Conferinței Națiunilor Unite 
pentru Comerț și Dezvoltare, 
.va trebui să fie făcută o a- 
naliză temeinică a prețurilor 
produselor africane de export 
în raport cu prețurile arti
colelor manufacturate impor
tate și să se studieze posi
bilitățile creșterii volumului 
exporturilor țărilor în curs 
de dezvoltare. Totodată, a 
spus vorbitorul, este necesar 
să se încheie aranjamente fi
nanciare și tehnice pentru a 
se pune în aplicare prece
dentele hotărîri ale UNCTAD 
CUre să permită o diversifi
care orizontală și verticală a 
economiilor statelor africane.

QUITO 27 (Agerpres). — 
Sancțiunile adoptate de Orga
nizații Statelor Americane 
(O.S.A.) împotriva Cubei, prin 
încălcarea statutului organizației, 
sint -detestabile și odioaseu — a 
declarat președintele Ecuadoru
lui, Jose Velasco Ibarra. El a 
subliniat că așa-zisul „caz cu
banez1' trebuie revizuit de fieca
re țară latino-americană intere
sată care. în baza suveranității 
sale, să hotărască in vederea

reluării relațiilor diplomatice și 
comerciale cu Cuba.

Președintele Velasco Ibarra 
s-a pronunțat. în context, pen
tru reluarea relațiilor cu Cuba 
și stabilirea de legături cu Re
publica Populară Chineză. El 
a menționat că, la apropiata se
siune a Adunării Generale 
O.N.U.. Ecuadorul va vota pen
tru restabilirea drepturilor 
gitime ale R. P. Chineze la 
țiunile Unite.

a

le-
Na-

Japonia
instituie
cursul
flotant

Situația din Bolivia
LA PAZ 27 (Agerpres). — 

Situația din Bolivia continuă 
să rămînă deosebit de încorda
tă, relatează agențiile 
ționale de presă. Unități 
armatei 
blindate 
nență 
Deși au 
speciale 
care și instituirea legii marția
le. au loc ciocniri sporadice 
intre grupuri înarmate ale 
muncitorilor și studenților. 
Pentru a intimida mișcarea de 
rezistență, ministrul de interne, 
colonelul Andras Selich, a de
clarat că guvernul va adopta

interna- 
ale 

însoțite de tancuri și 
patrulează în perma- 

pe străzile capitalei, 
fost adoptate măsuri 

de siguranță, între

măsuri drastice împotriva 
lor care se vor opune noului 
regim. După cum informează 
agenția Prensa Latina, în în
chisorile din capitală și din 
alte localități se află arestați 
peste 30 de lideri politici și a- 
proape 300 de studenți.

Agențiile de presă anunță că 
fostul președinte al Boliviei, 
generalul Juan Jose Torres, re
tras împreună cu un grup de 
colaboratori apropiați, între 
care și membri ai cabinetului, 
la ambasadele peruană și ar- 
gentiniană din La Paz, a pri
mit permisiunea să părăsească

ce-

♦ In principalele orașe din 
Statele Unite au avui loc joi 
ample acțiuni și demonstrații 

51-a aniver- 
Pe

pierderi in oameni 
inamicului, deși aces

U. R s. s

R. P. Polonă

Noi naționalizări in Venezuela

lipul

s
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R. P Bulgaria

R. S. Cehoslovacă

Luptele din Vietnamul de sud

R. S. F. Iugoslavia

intens cu 
forțele 
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re-
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la 
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SAIGON 27 (Agerpres). — 
Detașamentele patrioților sud- 
vietnamezi au lansat !n cursul

CARACAS 27 (Agerpres). — 
Guvernul venezuelean a adop
tat o lege prin care toate ză
cămintele de gaze naturale ale 
țării, trec, începînd de joi, în 
proprietatea statului. Propus 
în urmă cu patru luni, proiec
tul acestei legi a întîmpinat o 
puternică rezistență din partea 
monopolurilor petroliere străi
ne care exploatau după bunul

lor plac majoritatea terenurilor 
petrolifere din Venezuela, afla
te în concesiune. Guvernul pie- 
ședintelui Rafael Caldera a res
pins însă orice presiuni, afir- 
mînd că legea adoptată va per
mite statului venezuelean să-și 
restabilească controlul asupra 
uneia din principalele sale bo
gății naturale și să dezvolte o 
industrie nouă interesul

țării. In acest scop, președinte-’ 
le Caldera a anunțat, în cadru! 
unei conferințe de presă, că o 
dată cu naționalizarea terenu
rilor de gaze, naturale, statul 
venezuelean va asigura șl baza 
tehnică necesară prelucrării a- 
cestei bogății, cit și a comercia
lizării produsului obținut prin 
dezvoltarea unei flote comercia
le corespunzătoare.

ffl/i țările socialiste

La Uzina de mașini „F. 
Dzerjinski" din Perm 
IU.R.S.S.) au intrat in pro
cesul de fabricație separa
toarele pentru instalații de 
forță necesare navelor. Sepa
ratoarele de acest tip sint fo
losite la curățirea uleiurilor 
din mașini și a combustibi- 

de amestecurile me- 
și de apă. Intr-o 

n astfel de separator

Fabrica de automobile 
„F.S.O." din Varșovia, pe 
poarta căreia ies autoturis
mele .Warszawa", aniversea
ză, in noiembrie, 20 de ani 
de la intrarea sa în funcțiu
ne. Adăugindu-se la bogatul 
palmares al fabricii din anii 
trecuți, în acest an vor fi 
produse în această uzină 
100 000 mașini din cele trei 
tipuri „Fiat-Polski", „Syrena" 
și „Warszawa". In raport cu 
anul trecut, aceasta reprezin- 

produc-

♦< Zeci de mii de parizieni 
au luat parte joi seara la o 
mare demonstrație, organizată 
de partidele de stingă și de or
ganizațiile sindicale, pentru a 
protesta împotriva majorării 
prețurilor la transportul în 
comun. Hotărîrea de ridicare a 
tarifelor la transportul In- co
mun a intrat in vigoare la 20 
august.

care au marcat a 
sare a drepturilor femeii, 
străzile New York-ului s-a des
fășurat un impunător mars, la 
care au participat peste 6 000 
de oameni, în majoritate femei.

„filtrează" L 500 — 5 000 litri 
de produse petroliere. Recent, 
colectivul uzinei din Prem a 
asimilat producția separatoa
relor — extractoare folosite la 
fabricarea penicilinei. Aceste 
puternice instalații, cu o pro
ductivitate de 10 000 litri de 
lichid pe oră, ou fost achizi
ționate de numeroase țari, 
printre care India. Bulgaria, 
Ungaria, R.D. Vietnam etc.

ția de automobile de 
27 456 unități. In cursul a- 
cestui an, cu prilejul aniver
sării sale, uzina .F.S.O." a 
prezentat noi modele de 
„Fiat-Polski" — intr-o ver
siune sport — și se pregăteș
te in prezent pentru produc
ția a trei noi modele: .sta
tion". furgonetă și ambulan
ță. De asemenea, biroul de 
proiectare al uzinei are in 
prezent in lucru o îmbună
tățire a mașinii de 
„Syrena".

R. P. Ungară

'i

I

al yenului
TOKIO 27 (Agerpres). — 

Japonia a hotărât să institu
ie, începînd de sîmbătă, 
cursul flotant al yenului — 
a anunțat ministrul de finan
țe, Mikio Mizuta.

Această declarație survine 
în mod neașteptat după deci
zia luată de guvern cu nu
mai două zile în urmă de a 
păstra actuala paritate a mo
nedei japoneze de 357,37 de 
yeni la un dolar american.

Ministrul de finanțe a men
ționat, totodată, că această 
măsură este temporară.

< O tentativă de lovitură de 
stat vizînd răsturnarea preșe
dintelui Tombalbaye și a gu
vernului acestuia și instaura
rea în țară a unui regim aflat 
in solda unei puteri străine a 
fost dejucată în Republica 
Ciad — anunță postul de radio 
Fort Lamy, reluat de agențiile 
France Presse și Reuter. Prin
cipalii autori ai complotului, 
condus de Ahmed Abdallah, 
care s-a sinucis in cursul nop
ții, au fost arestați.

♦ Pentru a treia oară în ul
timele săptămini, terenul de 
manevră al unităților armate 
britanice din localitatea vest- 
germană Engden din landul 
Saxonia Inferioară a fost in
vadat de un mare număr de 
demonstranți. Ei și-au manifes
tat protestul fața de desfășu
rarea manevrelor care au 
transformat regiunea orașului 
lor într-un poligon de tragere, 
survolat de nenumărate avioa
ne.

Un purtător de cuvînt al 
guvernului cipriot a anunțat joi 
că președintele Makarios 
pleca într-o vizită oficială 
Atena la 3 septembrie. In 
pitala Greciei, președintele 
prului va avea convorbiri 
oficialități asupra unor proble
me de interes b’lateral și va 
examina cu interlocutorii săi ac
tuala evoluție a situației din 
insulă.

CUBA 
principalele surse 
de venituri din 
provincia Pinar 
del Rio o consti
tuie minele de a- 
ramă Matahambro, 
care sînt in pre
zent, in curs de 
renovare.

In foto : Un nou 
oraș pentru mine
rii de aici, se află 
în construcție.

PR AGA 27 (Agerpres). — La 
Opava au continuat meciurile 
turneului internațional de ho
chei pe gheață pentru tineret. 
Echipa Poloniei a învins cu 
scorul de 4—2 (2—0, 1—0, 1—2) 
echipa României, iar selecțio
nata Finlandei a întrecut cu 
4—2 (0—1, 2—1, 2—0) echipa 
Suediei.

27NEW YORK 27 (Agerpres). 
— Partidele Newcombe—Ko-

des și Ilie Năstase—Loyo Mayo 
vor fi confruntările principale 
din primul tur al marelui tur
neu internațional de tenis de 
Ia Forest Hills. La simplu fe
minin. partida centrală 
primul tur v.i opune pe aus- 
traliencele Judv Dalton și Les
ley Bowrey. Tragerea la sorți 
a apropiatului turneu de la 
Forest Hills a fost efectuată la 
sediul O.N.U. dl-i New York de 
către Narashiman. adjunct al 
secretarului ceneral al O N U., 
și fostul campion american Vie 
Seixas. Cu excepția australia-

din

□ ului Newcombe (favoritul nr. 
1) a americanului Cliff Richey 
(nr. 6 în lista capilor de serie) 
și a românului Ilie Năstase 
8-lea favorit), ceilalți capi 
serie vor avea partide mai 
șoare în primul tur. Astfel 
mericanul Stan Smith (nr. 
va intilni pe mexicanul 1 
mirez iar Arthur Ashe va juca 
împotriva lui Die Knight, un 
tinăr tenisman american. O 
sarcină dificilă va avea al 
doilea jucător român prezent 
la acest turneu, Ion Tiriac, 
care în primul tur îl va intilni 
pe americanul Tom Corman, 
semifinalist anul acesta la Wim
bledon.

: (al 
de 

i u- 
I a- 
. 2) 
Ra-

MADRID 27 (Agerpres). — 
Echipa de fotbal Vasas Buda
pesta a terminat învingătoare 
în turneul internațional de la 
Bilbao, întrecind cu 2—1 (după 
prelungiri), formația belgiană 
Standard Liege. Pe locul 3 s-a 
clasat echipa Dinamo Moscova, 
iar pe locul 4 echipa Atletico 
Bilbao.

MUNCHEN 27 (Agerpres). — 
Turneul internațional masculin 
de volei de la Munchen a luat 
sfirșit cu v’.ctz.;:.
U.R.S.S. care în meciul decisiv 
a învins cu 3—1 reprezentațj- 
va Japoniei. Echipa României 
a ocupat la acest turneu locul 
L

victoria echipei

LONDRA 27 (Agerpres). — 
Campania declanșată de Liga 
engleză de fotbal pentru com
baterea jocului dur intră în- 
tr-un context internațional o 
dată cu recenta declarație a 
președintelui Federației inter
naționale de fotbal Stanley 
Rous. Intr-un interviu acordat 
presei londoneze, S. Rous a fă
cut . - x «
rile 
europene 

instrucțiuni în 
unor măsuri

care să ducă la eliminarea as
pectelor nesportive și a încăl
cării regulamentului. Cu un

an în urmă — a declarat pre- < 
ședințele F.I.F.A., noi am atras 
atenția asupra necesității de a 
se practica pe toate terenurile 
din lume un fotbal corect și 
sportiv. Am constatat un pro
gres important la campionatul 
mondial din Mexic, dar după 
aceea, și din nefericire chiar 
pe stadioanele din Anglia, s-a 
constatat o recrudescență a jo
cului dur. Este, necesar să tre
cem la măsuri radicale pentru 
ca fotbalul să-și păstreze cali
tățile de spectacol și sportivi
tate care l-au făcut cel mai 
popular sport de pe glob.

cunoscut 
membre 

de

că 
ale 

fotbal

toate ță- 
Uniunii 

au pri- 
scopul 

imediate

MOSCOVA 27 (Agerpres).----
In turneul internațional de ho- . 
chei pe gheață de la Moscov i, | 
echipa Dynamo Berlin a ob-| 
ținut o surprinzătoare victorie^ 
cu scorul de 6—2 (2—1, 2—0, 
2—1) în fața formației cehoslo— 
vace Z.K.L. Brno, de trei ori 
câștigătoare a Cupei campioni
lor europeni.

<$> Un „Imn al păcii" va 
intonat pentru prima dată 
marea sală a Adunării Gen 
rale a O.N.U. la 24 octombrie, 
cu prilejul aniversării a 26 de 
ani de la crearea Organizației 
Națiunilor Unite. El a fost 
compus de violoncelistul de 
renume mondial, Pablo Casals, 
pe versurile poetului britanic 
Wistan Hugh Auden, Ia cere
rea expresă a secretarului ge
neral al O.N.U., U Thant.

In iulie, pentru a 
lună consecutiv. Statele Unite 
au înregistrat un def 
balanței sale comercial 
partamentul Comerțului 
S.U.A. a anunțat că în cursul 
lunii iulie importurile' au tota
lizat suma de 
dolari, în timp 
au fost de 3,494

3,798 miliarde 
ce exporturile 
miliarde.

Rezervele de gaze natu
rale ale Ungariei sint evalu
ate, in prezent, la 120 mili
arde m3. Aceste rezerve au 
început să fie exploatate in- 
că din deceniul trecut ; de 
atunci a fost construită o 
rețea de 2 000 km de conduc
te de gaze. Prospecțiunile 
ologice desfășurate in 
tima vreme pe teritoriul 
rii au dat la iveală noi

Familia calculatoarelor elec
tronice produse la Uzina 
„Elektronica" din Sofia s-a 
mărit cu un 'nou tip de cal
culator — „Elka-21 a“. Spre 
deosebire de celelalte mașini 
produse de această fabrică, 
noul calculator, mai complex, 
dispune de două registre ca-

Republica Socialistă Cehos
lovacă dispune de o bază de 
cercetări științifice dezvolta
tă. informează ziarul „Hospo- 
darske Noviny". Anul trecut, 
in țară existau peste 400 de 
institute tehnice, tehnologice 
și de cercetare, in care erau

zerve de hidrocarburi, apreci
ate ca fiind capabile să a- 
copere. in 1975, 21 la sută 
din consumul energetic al ță
rii. Aceasta înseamnă că, in 
1975, in Ungaria vor fi folo
site 6,5 miliarde m3 de gaze 
provenite din subsolul țării ; 
pentru a asigura transportul 
acestei cantități, rețeaua de 
conducte va spori la 3 700 
km.

pabtle să îndeplinească dife
rite operațiuni aritmetice și 
să citească informațiile. In a- 
celași timp, noul calculator 
intrat in producție de serie — 
simplifică mult activitatea 
personalului care îl deserveș
te.

cuprinși peste 146 000 cerce
tători. 3,6 la sută din venitul 
național al țării este destinat 
lucrărilor de cercetare știin
țifică și tehnică. In anii urmă
tori, specialiștii cehoslovaci 
vor participa la prelucrarea 
a peste 500 de teme de cer
cetări științifice.

nopții de joi o sene de acțiuni 
ofensive asupra trupelor și po
zițiilor americano-saigoneze, în 
special în zona septentrională 
a Vietnamului de sud.

Un purtător de cuvînl mili
tar ai comandamentului S.U.A. 
a făcut cunoscut că o unitate 
de guerilă a atacat prin sur
prindere forțe ale diviziei 
„America!**, staționate la 25 km 
sud-vest de Da Nang. In urma 
unui bombardament i 
mitraliere și rachete, 
patriotice au provocat

tante 
rândul 
a apelat la protecția unor uni
tăți eliopurtate. Totodată, 
țele G.R.P. au distrus 
transportoare blindate și 
tanc Sheridan.

Pe de altă parte, informează 
corespondepții agențiilor de 
presă străine, unitățile patrio
ților au desfășurat acțiuni de 
luptă împotriva pozițiilor in
fanteriei saigoneze de la baza 
militară Fuller.

Șantierul naval .Uleanik" 
din orașul iugoslav Pola a 
început construirea, pentru 
prima dată, a unor petrolie
re cu un deplasament 
265 000

lungime de 335 m, o lățime 
de 52 m și sint înzestrate cu 
motoare de 20 000 C.P. Vite
za imenselor petroliere con
struite în șantierele navale 
ale Iugoslaviei urmează

16,5 mile pc oră.

Aici, în inima Muntenegru- 
lui, de o parte și de alta a 
defileului tăiat în stîncă de 
un tumultuos rîu de munte, se 
desfășoară un episod semni
ficativ al ofensivei pentru 
schimbarea înfățișării „Țării de 
Piatră" de lingă Adriatica.

Tabloului copleșitor, săpat in 
roca dură pe parcursul mile
niilor, i s-au adăugat detalii 
recente : stive de saci de ci
ment, malaxoare, platforme 
metalice în curs de montaj, ca
bane de locuit. Pe fundalul 
sonor uniform al cursului apei 
înspumate, care se zbate cu 
îndărătnicie să scape din cin- 
gătoarea de piatră, se grefea
ză acum, în prim plan, rit
mul trepidant al muncii de 
început, pentru înălțarea unei 
spectaculoase construcții. Aici, 
la Mratinje, urmează a fi cti
torită cea mai mare hidrocen
trală din interiorul Iugoslavi
ei — a doua ca proporții du
pă partea iugoslavă a comple
xului de la Porțile de Fier. In 
acest peisaj muntenegrean, a- 
prig ca și firea locuitorilor 
harnici ai acestor ținuturi, mîna 
omului vine să aducă un re
tuș geometric, de beton armat, 
decorul zămislit de jocul fan
tezist al erelor geologice.

După cum precizează speci
aliștii din țara prietenă, la 
darea ei completă în exploata
re. hidrocentrala de la Mratin
je se va număra printre pri
mele patru mari hidrocentrale 
de pe continent.

- Barajul, care se va ridica 
în mijlocul canionului stîncos 
de la Mratinje. .va avea 220 

> metri. Privit ’ din față, el va 
apărea ca un trunchi de con 
răsturnat, avînd 40 de metri 
la bază, și cu un dig de 296 
metri în partea superioră. Nu 
acestea sînt însă cele

importante „semnalmente 
buletinul de identitate al con
strucției.

Odată terminat, barajul hi
drocentralei va permite for
marea unui lac de acumulare 
de un miliard de metri cubi, 
lung de 45 kilometri. Apa a- 
cestui lac, alimentat dc rîul 
Piva, va pune în mișcare trei 
grupuri electrogene de 120 
megawați fiecare. Lucrând la 
deplina sa capacitate, hi
drocentrala Mratinje va putea 
produce anual aproape 900 mi-

rează cu cel al gigantului u 
dustrial care prinde viață la 
Titograd.

De altminteri, din multitu
dinea de preocupări care dau 
configurație ansamblului con
strucției economice în Iugosla
via socialistă, cel vizînd spori
rea potențialului electroener- 
getic se situează pe primele 
locuri.

Primele file din capitolul 
electrificării intensive a țării 
s-au scris încă în urmă cu a- 
proape 25 de ani. S-a pornit
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c-lioane kilowați-ore de 
nergie electrică.

însemnătatea pe care o 
această construcție pentru eco
nomia iugoslavă, în general, 
și pentru cea a Republicii So
cialiste Muntenegru, în speci
al, este lesne de desprins. De 
ea depinde în primul rînd 
dezvoltarea unei industrii mo
derne, care să valorifice o 
importantă bogăție a țării — 
bauxită din care se produce 
aluminiul. Energia electrică pe 
care o va furniza hidrocentra
la de la Mratinje va alimen
ta marele combinat de alumi
niu de la Titograd. în curs de 

■ construcție. Și astfel. iată 
cum destinul unui învolburat 

muntenegrean se interfe-

are

la înfăptuirea acestei opere 
capitale fâcîndu-se mai întîi 
..recensămîntul" resurselor hi
droenergetice apte de a fi fo
losite. Rezultatele au constitu
it o revelație chiar pentru 
specialiști. Puține zone geogra
fice ale lumii concentrează pe 
un spațiu nu cu mult mai 
mare de 200 000 kilometri pă- 
trați atîtea ape cu cursuri re
pezi. Dar, de asemenea, puți
ne dintre ele prezintă atîtea 
obstacole și dificultăți pentru 
construirea de baraje. Iată de 
ce în salba de hidrocentrale 
construite pe râuri cu nume 
atît de edificatoare pentru 
istoria revoluției socialiste iu
goslave, ca Nerctva sau Dri-

, a trebuit să fie încorpora
te multă tenacitate, spirit dc 
organizare, curaj fi ‘iscusin
ță tehnică.

Rezultatul ? Drumul parcurs 
de industria iugoslavă a ener
gici electrice de la prima cen
trală construită după război, 
în urmă cu aproape 25 de ani, 
pc Nerctva. pînă la cea care 
se va ridica la Mratinje. O 
cifră revelatoare pentru acest 
drum este 23 miliarde dc kilo
wați-ore energie electrică 
produși anual de hidrocentra
lele din întreaga țară, fără 
a include în acest calcul cele 
5 miliarde de kilowați-ore ca
re vor fi furnizate în faza fi
nală dc partea iugoslavă a 
Porților de Fier. Această cifră 
reprezintă un volum de 50 de 
ori mai mare deci: producția 
dc energie' electrică furnizată 
de hidrocentralele iugoslave în 
1939.

Prefigurând viitorul econo
mic al țării, factorii de resort 
au început prin a dimensiona 
multe capitole în funcție de e- 
valuarca realistă a resurselor 
de dezvoltare a potențialulnt 
energetic.

Evaluările preliminare ânc 
la concluzia că. la sftrțlta) IW 
1975, Iugoslavia va avea ne
voie de o producție an nai • 
de 58 miliarde kUowați-cc* d* 
energie electrică. O astfel dt 
creștere este neceettatA, 
primuj rând, d« dezvoltare* re 
murilor industriale, mari eon- 
sumatoare de energie electrică 
Iată de ce sporirea prodecțtei 
de energic electrică constitu
ie în momentul d« față' o 
□reocupare de prim ordh; 
R.S.F.I.
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