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...Iji telefon, dispecerul de serviciu...
— Cum se prezintă situația producției in primul schimb 

al zilei de azi ?
— Bine, mult mai bine decit in zilele anterioare.
...Și dispecerul minei Lupeni ne dă detalii : pină la 

ora 11. colectivul sectorului IV al minei avea încărcate pes
te preliminarul schimbului I al zilei dc ieri. 50 dc tone 
de cărbune, sectorul VI — 30 tone, sectorul V — la nive
lul preliminarului dar cu un front proaspăt pușcat, deci cu 
sanse sigure dc a încărca pină la sfirșitul programului încă 
circa 60 tone : sectoarele VII și II. dc asemenea, la preli
minar și cu șanse bune de a adăuga ceva „peste", I și III 
<u condiții optime de a-și onora sarcinile...

...Un ritm dc muncă accelerat, rezultate pe măsura hăr
niciei, dăruirii și tradiției confirmate acum, in preajma 
sărbătorii dc la 23 August și n Zilei minerului, încă o dată 
— iată atributele ce au caracterizat activitatea schimbului I 
al zilei de ieri de la cea mai marc și mai bogată mină din 
Valea Jiului — Lupeni.

...E vorba doar dc prima zi de producție mărită pe ca
re minerii de la Lupeni o dedică Zilei minerului. Astfel, ci 
țin cu tot dinadinsul să-și onoreze cum se cuvine angaja
mentele. sărbătoarea ce le este consacrată.

deschidere
„...talpa 358,90, sonda fo

rează iu stratul 3... Sondo
rul șef Constantin Mălăiuș 
știe — după ce a văzut cele 
dc mai sus scrise de către 
geologi in cartea de raport 
a sondei nr. 5 375 — din
proprie experiență ce tre
buie să facă în schimbul 
care abia începe, chiar da
că mai citește, obligat fi
ind, și programul de lucru 
prevăzut de conducerea sec
ției. Cu repeziciune, sondo
rul ..podar'- Nic'lae Ciulică 

5 pe turlă unde v 
desacățat, apoi de a-av

gățat garnitura de foraj. 
Ceilalți doi sondori, Alexe 
Trancă și Pantelimon Dră- 
gan. grăbesc și ei la locu
rile lor, în timp ce tînărul 
mecanic de schimb Ioan Di- 
ură („e fi licean intr-a ze
cea".') verifică încă o dată 
toate utilajele din jur pen
tru a le asigura funcționa
rea sigură Constantin Mă- 
lăiuș simte după cum se 
scurge fluidul de foraj, du
pă manifestările de erupție 
(„e metanul din stratul a- 
tins") și după urmele ne
gre de cărbune ce ies odată 
cu noroiul, că tehnologia 
recomandată trebuie strict ur
mată ; marșuri scurte de 
maximum 50 cm, schimba
rea carotierei cu una spe
cială...

A. HOFFMAN
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In cursul dimineții de vineri, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, a pri
mit, în stațiunea Neptun, dele
gația agricolă din Republica 
Populară Chineză, condusă de 
Șa Făng, ministrul agriculturii 
și silviculturii, care se află In
tr-o vizită în țara noastră.

La primire a participat An
gelo Mlculescu, ministrul agri
culturii, industriei alimentare 
și apelor.

A luat parte, dc asemenea, 
Cian Hai-fun, ambasadorul 
R.P. Chineze la București.

Cu acest prilej, oaspetele a 
transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un mesaj de salut 
din partea tovarășului Mao 
Tze-dun și Ciu En-lai. Mulțu
mind. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a transmis tovarășu
lui Mao Tze-dun și tovarășului 
Ciu En-lai, din partea sa și a 
conducerii de partid și de stat 
a țării noastre, cele mai bune 
urări, sănătate și succes în 
activitatea ’lor.

In cursul convorbirii, s-a fă 
cut un schimb dc informații 
cu privire la activitatea econo
mică din cele două țări. In 
acest context, a fost relevat 
interesul manifestat de țările 
noastre pentru dezvoltarea coo
perării șf colaborării în do
meniul agriculturii, ca și în 
alte compartimente ale econo
miilor naționale, evidențlin- 
du-se largile posibilități exis
tente, convingerea ca ele so 
vor concretiza în acțiuni re
ciproc avantajoase.

Au fost abordate, de aseme
nea. unele probleme ale vieții 
internaționale

Ministrul Șa Făng <i adresat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
cu prilejul întrevederii, calde 
mulțumiri pentru primirea 
zervată delegației în cursul 
zitei, subliniind că aceasta re
prezintă încă o expresie a 
lațiilor frățești, prietenești, sta
tornicite între popoarele Si ță
rile noastre.

Convorbirea s-a desfășurat 
într-o ambianță cordială. de 
caldă prietenie.

bilunare festivă

re- 
vi-

re-

consacrată sărbătoririi

ULEI MINERULUI
© 103 METRI LINIARI AVANSARE ÎNTR-O GALE

RIE IN STERIL CU PROFIL DE 12,5 METRI PÂTRATI DE 
LA MINA PETRILA.

Brigada minerului ARPAD KADAR de la sectorul de 
investiții al minei Pctrila a obținut în luna iulie Un succes 
de prestigiu — 103 metri liniari avansare intr-o galerie să
pată in steril cu profilul de 12.5 metri pătrați. Lucrarea, în 
care s-a realizat acest record pentru mina Petrila face par
te din pregătirile care au drept scop crearea de noi capacități 
de producție în blocul zero, orizontul 14.

Brigada a reușit să obțină acest succes remarcabil da
torită depășirii sarcinilor de plan cu peste 50 la sută, folo
sirii la frontul de lucru a două mașini de încărcat MIP-2 
și a recomprimatorului de aer, bunei aprovizionări cu ar
mături și alte materiale, 
maiștrii Vianu Bălășoiu și Nicolae Zechcru.

Cele patru schimburi ale brigăzii conduse de minerii 
Constantin Borș, Nicolae Șanta, Francisc Barabaș și Arpad 
Kadar, cuprinse de un mare entuziasm, continuă în ritm 
susținut munca la frontul de lucru pentru a întâmpina Ziua 
minerului cu noj succese în muncă.

asistentei tehnice asigurate de La rezultatele excepționale 
pe care le obține, brigadierul 
Arpad Kadar și ortacii lui au 
țoale motivele, la ieșirea din 
șut, să fie bine dispuși...

Un instrument eficace pentru
gospodărirea judicioasă

SINDICATELE - propulsoare
ale inițiativelor minerești
Conșlienți că îndeplinirea exemplară a pre

vederilor planului de stat pe anul 1972 are o 
importanță hotăritoare pentru realizarea marilor 
obiective ale actualului cincinal, minerii Văii 
Jiului s-au angajat într-o amplă și însuflețitoare 
întrecere penlru obținerea de rezultate superioa
re prevederilor în toate domeniile și sectoarele 
de activitate.

Angajamentele luate dau expresie faptică 
hotăririi lor de a-și mobiliza larg forțele penlru 
valorificarea cît mai deplină a capacității crea
toare.

Locul și rolul sindicatelor în activitatea des
tinată bunei organizări șl desfășurări a între
cerii, direcțiile și modalitățile lor de acțiune pe 
acest plan au fost precis și limpede stabilite la 
recenta Conferință Națională a partidului. Sindi
catelor le revine sarcina să contribuie efectiv 
și nemijlocit la orientarea șl fundamentarea an
gajamentelor colectivelor de muncă în consens 
cu obiectivele centrale ale planului de stat și cu 
indicațiile organizațiilor de partid, să facă an
gajamentelor și inițiativelor muncitorești o lar
gă și susținută popularizare pentru a fi cunos
cute și însușite de fiecare om al muncii, să sti
muleze și să ajute îndeaproape preocupările 
conducerilor întreprinderilor și sectoarelor, ale 
fiecărui loc do muncă în asigurarea tuturor con
dițiilor materiale, tehnice și organizatorice nece
sare pentru îndeplinirea de către cei ce mun
cesc a angajamentelor asumate, să organizeze și 
să desfășoare prin mijloacele de care dispun o 
susținută și eficientă publicitate în jurul rezul
tatelor obținute, a metodelor și procedeelor de 
lucru de mare productivitate, a experienței îna
intate, a fruntașilor în întrecere, a evidențiaților 
și colectivelor fruntașe, acordîndu-le acestora 
stimulentele materiale și morale cuvenite.

Acum, cînd s-au terminat lucrările Conferinței 
Naționale a partidului putem măsura mai bine 
contribuția oe care au adus-o sindicatele miniere 
sub conducerea organelor și organizațiilor de

partid la înfăptuirea exemplară a sarcinilor de 
plan, la stimularea și propulsarea inițiativei mi
nerilor de la minele din Valea Jiului.

Răspunzînd înflacăratei chemări a partidului, 
minerii noștri s-au angajat cu întreaga lor pute
re și răspundere în pasionata întrecere socialistă 
pentru a da viață deplină angajamentului înde
plinirii cincinalului înainte de termen.

In cadrul acestor frămînlări creatoare s-au năs
cut valoroase inițiative minerești menite să ridi
ce pe trepte superioare întrecerea socialistă ce 
se desfășoară la cotele celei mai înalte tensiuni.

Brigada condusă de Eroul Muncii Socialiste 
Petre Constantin, miner șef de brigadă la mina 
Lupeni, a lansat în urmă cu o lună inițiativa de 
a realiza „două cicluri în plus în fiecare lună la 
abatajele frontale".

Brigada lui Petru Roman, de la mina Aninoasa, 
a pornit inițiativa „patru cîmpuri avansare pe zi 
și aripă în abatajele cameră", Iar brigada 
lui Constantin Grădinaru, miner șef de brigadă la 
mina Uricani, inițiativa de a se realiza minimum 
„100 ml avansare medie lunară la lucrările de 
pregătiri pe fiecare brigadă și exploatare". Aces
te prețioase inițiative au fost preluate imediat de 
un număr însemnat de alte brigăzi de la toate ex
ploatările miniere din Valea Jiului.

Cum au sprijinit și cum propulsează sindicatele 
din cadrul minelor aceste inițiative muncitorești?

In primul rînd pornindu-se de la faptul că în 
urma Conferinței pe țară a cadrelor de conducere 
din întreprinderi și centrale industriale și de con
strucții, majoritatea colectivelor de muncă au 
răspuns chemării la întrecere pentru depășirea 
planului pe anul 1972 — comitetele sindicalelor 
împreună cu comitetele oamenilor muncii au tre-

Ioan BLAGA 
secretar al Consiliului municipal al 

sindicatelor Petroșani
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a mijloacelor
materiale și bănești

Proiectul Legii finanțelor su
pus dezbaterii publice, potrivit 
holăririi Conferinței Naționale a 
P.C.R., vine să întregească șirul 
de acte .legislative elaborate cu 
scopul vădit de a asigura, pe de 
o parte, reflectarea in acestea a 
actualelor realități din economia 
noastră, iar pe de altă parte, de 
a unifica reglementările existen
te pînă în prezent pentru același 
domeniu de activitate.

Proiectul legii amintite este 
străbătut ca de un fir roșu de 
ideca rentabilității maxime, a u- 
nei inalte eficiente economice, 
capabilă să asigure dezvoltarea 
in continuare a economiei națio
nale și, creștere necontenită a 
nivelului de trai al întregului 
popor, eficiență la care finanțele 
vor trebui să-și aducă un aport 
esențial.

Mă refer la modul cum au 
fost formulate principiile finan
țării și creditării investițiilor cu 
constatarea că experiența acu
mulată de la aplicarea Legii nr. 
72/1969 privind organizarea, pla
nificarea și executarea investiți
ilor a permis preluarea unor 
cerințe noi în acest domeniu. Și 
în această activitate, centrul de 
greutate s-a deplasat vizibil spre 
ridicarea eficienței economice, 
obiectiv pentru atingerea căruia 
devin răspunzători toți factorii: 
titular, beneficiar, proiectant, e- 
xecutant, bancă finanțatoare. 
Principalele căi de creștere a 
eficienței economice au fost e- 
nunțale de pe platforma atinsă 
deja în activitatea de investiții 
— construcții : reducerea costu
rilor, scurtarea duratelor de exe
cuție, creșterea ponderii instala
țiilor și utilajelor, in special de 
inaltă productivitate, valorifica
rea superioară a resurselor ma-

teriale ale țării, sporuri mari de 
producție și beneficii, de valută 
șl venit national, la fiecare leu 
investit.

Se insistă foarte mult asupra 
condițiilor în care se pot cu
prinde în plan și finanța noile 
investiții. Pentru aceasta este o- 
bligaloriu ca întîi să se asigure 
folosirea deplină a capacităților 
existente și apoi resursele ma
teriale și financiare necesare 
pentru terminarea și punerea în 
funcțiune a obiectivelor deja a- 
tacate.

Băncile finanțatoare, ca orga
ne de avizare a indicatorilor

Iacob FRANCISC 
directorul Băncii de Investiții 

Petroșani
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Ieri după-amiază, sala de fes
tivități a clubului muncitoresc 
din Lupeni s-a dovedit neîncă
pătoare pentru sutele de mineri, 
preparatori, constructori, filatori, 
români, maghiari, germani și de 
alte naționalități, tineri și vîrst- 
nici care au participat la aduna
rea festivă consacrată sărbăto
ririi Zilei minerului și comemo
rării a 43 de ani de Ia glorioa
sele lupte greviste ah' minerilor 
din Lupeni.

Ora 17. In sală își fac apari
ția tovarășii Șlefan Almășan. se
cretar al comitetului județean 
Hunedoara al P.C.R., Clement 
Negruț. prim-secretar al comite
tului municipal Petroșani al 
P.C.R., Wilhelm Neag, prim-se
cretar al comitetului orășenesc 
Lupeni al P.C.R., alți reprezen
tanți ai organelor de partid și ob
ștești, aj organului puterii loca
le de stat, vechi militanți par
ticipant la greva din 6 august 
1929, conducători de întreprin
deri și instituții din oraș.

Fanfara intonează Imnul mi
nerilor ale cărui acorduri răs
colitoare răsună ca un mesaj de 
fierbinte recunoștință adus, peste 
ani, minerilor care s-au jertfit 
în trecutul îndepărtat pentru o 
viață mai bună, mai ' 
luminoasă.

Adunarea festivă 
chisă de tovarășul _______
Năstasc, președintele comitetu 
lui sindicatului minei Lupeni. A- 
poi, primit cu vii aplauze ia 
cuvîntul tovarășul Ștefan Almă
șan care face o amplă expunere 
asupra semnificației istorice a 
zilei de 6 august, evocînd lupte
le eroice care au fost duse de 
mineri pînă la eliberarea țării 
de sub jugul fascist, reliefînd e- 
forturile depuse în continuare 
în anii construcției socialiste. 
Au fost, de asemenea reliefate

transformările din anii socialis
mului petrecute în viața mine
rilor, în industria extractivă, în 
această veche așezare miniera, 
devenită astăzi, prin munca rod- 
nică a locuitorilor săi, un colț 
tot mai înfloritor al patriei. Pen
tru această muncă, pentru rezul
tatele onorabile obținute în ac
tualul cincinal, îndeosebi în ul
timele luni, în săplămînile pre
mergătoare Conferinței Naționa
le a P.C.R., colectivelor de 
muncitori, ingineri și tehnicieni 
din unitățile miniere de pe ra
za orașului Lupeni le-au fost 
adresate calde felicitări din par
tea biroului comitetului jude
țean de partid, urări de noi suc
cese în activitatea tuturor, mul
tă sănătate minerilor, celorlalți 
oameni ai muncii, tuturor locui
torilor orașului Lupeni.

In încheierea adunării festi
ve a avut loc un frumos pro
gram artistic dedicat Zilei mine
rului, susținut de formațiile ar
tistice de amatori al<- clubului 
minier din localitate

demnă, mai

este de;
Constanți

File din bilanțul
vredniciei marinarilor

S) 
<£>
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Fila de calendar a primei duminici din luna august 
consemnează, în fiecare an, Ziua marinei Republicii Socia
liste România — expresie a prețuirii de care se bucură 
marinarii din țara noastră, pentru activitatea neobosită.

La rîndul lor, marinarii care stau de veghe la apăra 
rea litoralului și a apelor teritoriale, cei care se află în 
cursă la bordul vaselor comerciale, ca și cei care contri
buie la dezvoltarea transporturilor navale — muncitori, 
docheri, tehnicieni, ingineri, cercetători și cadre didactice 
universitare — întâmpină 
cabile.

această zi cu rezultate reniar-

• In acest an, flota mariti
mă va transporta 6 milioane 
tone mărfuri, față de 1,7 mi
lioane tone 
1966. Prin 
noi dane, i 
depozitare în Portul Constanța, 
folosirea mai judicioasă a uti
lajelor și instalațiilor existente

: transportate în 
i utilizarea unor 
macarale, spații de

Dimineața, în 
curtea spitalu
lui din Petro

șani... O animație vie 
care, poate, a atras 
pentru o clipă atenția 
trecătorilor, sugerîn- 
du-le NEOBIȘNUI
TUL. Apoi trecătorii, 
in graba lor firească, 
și-au înscris pe mal

și sporirea graduluj de meca
nizare, traficul maritim a 
crescut în acest an de la 
4 335 000 tone mărfuri la 9 mi
lioane tone, volumul încasări
lor valutare fiind de trei ori 
mai mare.

(Continuare în pag. a 3-a)

totdeauna în fața fap
telor mari, cînd caut 
adjectivul potrivit și 
nu-1 găsesc; recurg 
la o frază forțată ce 
mă obsedează : oame-

AMIAZA

dicul Ioan Samoilă. 
Oamenii se apropie, 
deși nu aveau de pri
mit vreo veste. Solici
tăm o fotografie „de 
grup'1, rugăminte pe

[ioearo 7f aro nn

modestie. Nici modes z 
tla nu poate ii repro- Z
șată. In iine, după ci- r
teva insistențe, obți ?
nem clișeul dorit, de r
pe care ne vor privi, r
pentru mult timp, pa r
truzeci de oameni a- C
flap intr-o dimineață { 
de luni in curtea spi- J
talului din Petroșani. >
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SECVENȚE CULTURALE
CARNET PLASTIC

Plinire manifestările artiști 
ce care nu intimpinat Conferin
ța Națională a partidului îsi 
ailă locul șl expoziția de pirtu 
>ă qrafită și sculptura (deschisă 
hi foaierul Casei de cnl'jiră 
din Petroșani) la care partici
pă aitlștll plastid din cadrul fi
lialei U.A.P. din Petroșani șl 
•maclnln! plastic din Deva. 
Cnm era st firesc, expoziției i 
s-a imprimai un pronunțat ca- 
Facler retrospectiv. deși Incrâ- 
rile nn sini întotdeauna, •■ele 
mai repiezenlative. din punct 
de vedere al realizării.

Căutările artiștilor plastici din 
județul nostru au o mare varia- 
blMtalc tehnică (compoziții, por
trete. peisaje ele.), fiecare aflin 
rin-se integrat intr-lina sau alta 
din multele orientări ale ariei 
contemporane. Prin cromatică si 
acuitate a desenului, prin tema
tica. expresivitate și forță dc a- 
nali7ă. actuala expoziție arc un 
caracter 
leșie în 
studiază 
în final.
ziunea iui. Așteptam, în această 
o i dine de idei, mai multe lucrări 
despre omul și munca lui. despre 
realitățile Văii Jiului — lotul în 
baza unui raționament simplu : 
aici există un specific al locuri
lor. care cuprinde chiar si omul. 
imprimat de către cărbune. 
Această tematică 
țfn reprezentată.
sii Tcllmann (Schimb. Ritmul 
muncii) este, de ani intregi. un 
consecvent și pasionat pictor și 
giaiician al muncii minerului. 
De această dată i se mai alătură 
șl Ion Cirjoi care. în Pensionari 
mineri, ni se revelează ca un 
subtil portretist ce surprinde in 
mod sintetic sentimentul ome
nesc. seninătatea, exprimind con
centrat și sugestiv destinul is
toric și social al celor portreti
zați. De iapt. Ion Cirjoi este 
preocupat in permanență de găsi
rea unor noi procedee artistice 
dc tematică și rezolvare croma
tică (compozițiile împărtășanie de 
frumos. Etajere cu begonii. Flori 
din Vietnam).

Proporția formelor si echili
brul. in care se găsește cuprinsă 
opțiunea artistului, se află in lu
crările unor plasticieni cunoscuți 
în Valea Jiului și in județ — 
Elena Bianu. Ecaterina Sylves
ter. Victor Sylvester. Tiron Bu
din (peisaj din Deva ; Peisaj, do
minantă de qalben) este sensi
bil la frumusețile naturii, croma
tica lui vibrînd în iiecare tușă. 
Mircea Bitcă și Ioan Pîrvan evo
luează in cadrul pitoresc al te
maticii folclorice, dar fără prea 
multă forță a originalității.

O notă specifică o aduce Horia 
Pod care expune lucrări cunos
cute de mai înainte — Portret, 
Proiect.... Temă banalizată. Osci- 
lînd spre simbolism și suprarea- 
lism. parcă in contrast cu datele 
sale temperamentale, el e un pic
tor cerebral mai rece și cu o pa-

antologie Artistul tră- 
mijlocul oamenilor. îi 
in diferite ipostaze și 
ne poale propune \ i

Ictă coloristicâ adecvată, cxplo- 
rind nn domeniu alia! la maigl- 
nca v Isului cu realitatea.

Aurel Florea aduce un « login 
trecutului nostru plin dc lapte 
mărețe. Compoziția „Ștefan" este 
o lucrare interesantă, ce aminteș
te (chnica icoanelor și carac
teristicile artei bizantine, aratln 
dn-ni-l pe picior invcstiqinri do 
meniul sugestiei complexe.

In generația dc mijloc, caic 
si-a formal o modalitate proprie 
de exprimare, se află losii Ma 
lyas, pietonii cu o paletă colo 
risllcă șocantă și cu o substanță 
diamaliiă. Tablourile sale, deși 
nu sini Inedite, privlndu-le dc 
fiecare dată încerci noi trăiri, noi 
sentimente, provenite dlnti-un 
limbaj cu totul original in care 
simți tensiunea exprimată în- 
Ir-un fel remarcabil, cvasl-expre- 
slonlsl. Sculptura, eslc mai pnțin 
hinc reprczcnlată : doar prin Ion 
Sen și Ernest Kovacs, care expun 
doar 3 lucrări, interesante, do 
inspirație folclorică sau moder
nistă.

Fără îndoială că^evanlaiul te
melor poate fi extins, aprofunda 
rea unora sau altora între dome
niile realului nu reiese alîl dc 
pregnant. Dar este sigur că ar
tiștii noștri din Valea Jiului, do 
la Deva și Hunedoara glosează 
pe marqinca complexelor noastre 
realități, spun multe lucruri des
pre propriile lor vieți și despre 
conștiința lor. Lucrările comuni
că și plac. Deci finalitatea ex
poziției a fost atinsă, ca fiind 
un sincer omagiu adus Conferin
ței Naționale a partidului și Zi
lei minerului.

T. SPÂTARU
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întoarcerea tatălui risipitor
— însemnări de telespectator -

Prezentai 
(mui exact i 
„Intonrccrca tatălui 
notabile ale dramaturgiei noastre contemporane.

Virtuțiilc autorului în ceea <c privește osatura piesei 
sînt incontestabile, eu toate că multitudinea problemelor 
implicate ak*j par n se sugruma tocmai din cauza diver
genței simbolurilor. Se ambiționează rezolvarea unor con
flicte generale c’e complexul baslardic, oedipian, arc loc o 
nnlitcză pozitiv-negativ rezolvată forțat, uncie replici sînt 
teatrale țin sensul rău al termenului), discursivitatea textu
lui devine adesea obositoare pentru spectatori .și interpreți. 
Trccînd peste aceste lipsuri (mai mult sau mai puțin im
portante pentru judecata de ansamblu asupra piesei), tre
buie subliniată predilecția dramaturgului pentru mediul 
mineresc, specific, al Văii Jiului.

Acceptată din acest punct de vedere, piesa se consti
tuie ca o caldă evocare a locurilor natale (I. D, Sîrbu s-a 
născut la Petriln. Scenariul însuși a fost scris la Petroșani 
în 1968 ..în bucătăria sorci melc Irina Sîrbu“ — mărturisi
rea autorului). Piesa conține multe amănunte autobiogra
fice și acest lucru se simte în veridicitatea cu care sînt re
zolvate cîteva scenc-chcic : confruntarea tată-fiu. inter
venția văduvei la proces, reconstituirea accidentului lui Ton 
Albu. Deși tatăl e personajul central, asistăm la o perma
nentă „cedare** a „capului de afiș" în favoarea celorlalți 
parteneri; rînd pe rînd, mama, fiul, văduva lui Albu, bă- 
trînul Socol, devin personaje-efigie, personaje centrale. 
Aș menționa distribuția excelentă de care s-a bucurat in
terpretarea piesei. Printre protagoniști» Emanoil Pctruț, Da
na Domnea, Constantin Rauțchi, Adina Popescu. Mircea 
Anghelcscu.

1. D. Sîrbu. a devenit de acum. cunoscut publicului 
nostru. Piesa sa „Frunze care ard" a putut fi urmărită (în 
montarea Teatrului Național din Craiova) și la Petroșani; 
O altă piesă „Arca bunei speranțe" jucată pe scenele mul
tor teatre din țară a cunoscut sufragiile unanime ale pu
blicului și ale criticii. Actualmente, printre alte proiecte 
I. D. Sîrbu a încredințat editurii „Junimea** din Iași o cu
legere de povestiri purtînd titlul provizoriu de „Povestiri 
pelrilcnc". încă un argument deci pe care scriitorul născut 
și format în Valea Jiului îl aduce cititorilor săi de pe a- 
ceste meleaguri.

in pn mierft pe țară la televiziune piesa 
‘mu iul de lung-metraj) a lui I. D. Sîrbu, 

risipitor" se înscrie printre creațiile

Liviu ROSTOVEANU

ULTIMUL DOMICILIU CUNOSCUT
Un film despre om 

și relațiile lui cu so
cietatea. despre dato
rie, ca virtute a omu
lui — astfel ar putea fi 
sintetizată semnifi
cația filmului polițist 
„Ultimul domiciliu
cunoscut ", al regizo
rului italian Jose Gio
vanni. Polițistul Mar
ceau este pasional de 
meseria sa, însă nu 
se întreabă decit a- 
rareori dacă ceea ce 
face e bine sau rău; 
nu-l irămintă proble
me de conștiință, ci-și 
profesează munca în 
mod automat. Supri- 
mind un criminal 
înarmat, el e decorat 
cu mult rivnita Legiu
ne de onoare; dar 
apoi este retrogradat, 
iiindcă arestează fiul

unui potentat. Relati
vitatea justiției într-o 
societate în care totul 
este tratat ca marfă 
devine evidentă. In 
noul său post, Ia un 
comisariat de cartier.

găsească pe un a: 
me Roger Martin, 
nic martor al u
crime petrecute 
ani în urmă, c
trăiește ascuns 
preună cu fiica

Marceau se ocupă, 
prinlre altele, și de 
problemele de mora
vuri, supraveghind ci
nematografele. Aici 
primește ajutorul li
nei tinere colabora
toare. Jeanne, dintr-o 
familie bogata. care 
intrase în poliție 
pentru a-i apăra pe 
micii delicvenți de ri
gorile justiției, 
misiunea lor 
schimbă : trebuie

Dar 
se 
să

bolnavă. Neprezenta- 
rea lui la proces ar 
provoca achitarea u- 
nui criminal, 
mon. șef de 
Dii ” ' 
earlier în 
Jeanne și 
descoperă adresa lui 
Martin. Deși sînt a- 
tacați de bandiți ei 
nu divulgă adresa 
celui care se prezintă 
la proces unde depu
ne așteptata mărlu-

Sora- 
bandă. 

casă în casă, din 
cartier 

Marceau

lie. Odată terminat a- 
cest rol, Marlin este 
abandonat de escorta 
poliției, care-J prote
jase de răzbunarea 
bandiților doar in 
timpul procesului, și 
la cîteva sute de me
tri de judecătorie es
te ucis de unul din
tre membrii bandei.

Filmul demască niș
te racile de struc
tură, scop pe care re
gizorul îl reușește cu 
ajutorul unei 
investigații 
torilor Llno 
și Marlene 
posesori ai 
tinse game 
bililăți inlerpretalive. 
„Ultimul domiciliu 
cunoscut" rulează Ia 
cinematograful 7 No
iembrie din Petroșani.

subtile 
și al ac- 

Ventura 
Jobert. 

unei în
de posi-
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— Instantaneu din piesa „Sus 
pe acoperiș in sac" după V. 
Kataev, interpretată de un colec
tiv al actorilor amatori de Ia 
clubul sindicatelor din Lonea.

Foto: D. ANDRUȘ1

Operațiunea 
Philae

DESPRE UN FRUNTAȘ IN PRODUCȚIE
CARE NU ȘI IROSEȘTE TIMPUL PALAVRAGIND :

Unii-1 critică ardent
Că-i tăcut, monosilabic,
EI vorbește elocvent,
Dar... prin cifrele din grafic.

DIALOG CU UN OSPĂTAR:

— Pe-afișul ăla, iată scrie
Că te-aș jigni să-ți dau bacșiș.
— Aș, zise el, vorbă să fie, 
Păi, scrie numai... pe afiș !

UNUI FRIZER LĂUDĂROS:

vi- 
cul-

Recent a început „operațiu
nea Philae", care va încheia 
vasta campanie de salvare a 
templelor nubiene, amenințate 
cu inundarea ca urmare a con
struirii barajului de la Assuan. 
Această acțiune este urmărită 
< u deosebit interes : printre mo
numentele care urmează a fi 
mutate figurează unele dintre 
cele mui renumite vestigii ale 
antichității. Ele au fost cons
tituie pe mica insulă Philae în 
decursul unei lungi perioade 
îs;orice re se întinde din s< 
Iul al VTI-lea î.e.n. pînă în 
colul al 11-lea al erei noas 
avînd ca principal obiectiv 1 
tilul templu al zeiței Issis.

După rum declara recent 
cc-premierul și ministrul
turii și informațiilor, dr. Abdel 
Kader Halem, operațiunea va 
dura cinci ani și va costa a- 
pronpe șase milioane de lire 
egiptene.

In prezent, la sud de Assuan, 
arolo unde cu ani in urmă ră
sunau ecourile muncii desfășu
rate de mii de muncitori pentru 
ridi« arca principalului obiectiv 
a. economiei egiptene, astăzi se 
desfășoară o intensă activitate 
pentru salvarea valorilor cul
turale milenare. Pe insula A- 
gi'kia, situată nu departe de 
insula Philae, unde vor fi mu
mie monumentele amintite, au 
lc< vâsle operațiuni de nivelare 
a solului în vederea amplasării 
comorilor din insula vecina. Zia
rele egiptene informează că ta 
„operațiunea Philae" participă 
1 500 de savanti si tehnlcic-rii.

Dînsul are. dragă bade,
O meteahnă, cum s-ar 'spune: 
Anumite bărbi Ie rade,
Iar pe altele... le pune.

De mergi mai mult pe-această 
Ața, zău, nu mai rezistă : 
Pregătirea dumitale 
Stra.șnică-i, dar... nu există !

PROPRIA SA PREGĂTIRE :

calc,

Covor viu

Foto : Ion LEONARD

salvarea valorilor 
milenare. Pe insula 
situată nu departe 

unde vor fi

ÎNDRĂGEȘTE TIRUL:

Ești, ehe, bun ochitor
Nu-ți dezminți nici aici treapta 
Tragi, ncicuță, binișor
După obicei : pe dreapta I

UNU CONDAMNAT PENTRU DELAPIDARE:

Nicolae N. LUPU.
corespondentul Agerpres la 

Cairo

De astăzi porți un nou costum 
Vărgat. Cu dungă lingă dungă, 
Iar dacă ești ce ești acum.
De vină-i... mina ta prea lungă /

N. POP

„Natura calcă cu piciorul sting...
Pc-aici cind plouă, plouă ! Nu sc-ncurcă..."

(G. Topirceanu)
Foto: Ion LICJU

TRAIAN VUIA
UN NUME ILUSTRU AL AVIAȚIEI MODERNE

C1OO de ani de la naștere)
Se împlinește in acest an un 

secol de la nașterea lui Traian 
Vuia, strălucit pionier al avia
ției moderne. Este cunoscut fap
tul că aviația reprezintă unul 
dintre domeniile ale căror înce
puturi sini strîns legate de nu
mele unor savanți și tehnicieni 
români de înalt prestigiu, ca 
Aurel Vlaicu, Henri Coandă. In 
rîndul acestora strălucește viu 
?i humele lui Traiân Vuia, rea
lizatorul primului zbor mecanic 
complet, prin mijloacele de bord 
ale avionului pe care el însuși 
l-a conceput și construit. Viata 
și activitatea lui Traian Vuia, 
talentat fiu al poporului nostru, 
pasionat de problemele tehni
cii, mai ales ale aeronauticii, 
constituie un exemplu viu de 
abnegație, de luptă dirză pentru 
progresul științei. Născut într-o 
familie de țărani săraci din co
muna Surducul Mic, de .lingă 
Făgetul Banatului, la 17 august 
1872, el nutrea încă de pe băn
cile școlii ideea de a zbura „de- 
adevăratelea".

Dacă vom răsfoi presa și re
vistele de specialitate ale vre
mii vom constata că ingineri și 
constructori renumiti ai vremii 
își îndreptau in principal aten
ția către balonul dirijabil, pe 
care multi îl credeau mijlocul 
de zbor al viitorului. Abia zbo
rul fraților Wright (17 decem
brie. 1903) efectuat prin catapul- 
tare sau cu ajutorul planului în
clinat, i-a făcut pe unii tehni
cieni și constiuclori să-și pună 
problema posibilității reale de a 
pluti prin aer cu un aparat mai 
greu decit aerul.

Se imaginau fel de fel de sis
teme de lansare — nu se între
vedea însă bine modul în care 
mașina de zburat trebuie echi
pată — care sporeau mai mult 
dificultățile decolării. Trebuia să 
fie găsită o soluție, un mijim 
nou, menit să elibereze avionul 
de aservirea totală fată de mij 
toacele de lansare de pe pămînt, 
iar această problema a fost stră
lucit soluționată de imaginația 
creatoare a românului Traian 
Vuia.

După ce-și ia cu distincție ba
calaureatul la Lugoj, Vuia pără
sește localitatea natală și ajunge 
la Budapesta pentru a studia in
gineria mecanică, dar studiul 
nu-i dădea răgaz să-și ciștige în 
paralel existența, așa că s-a 
văzul silit cu toată pasiunea și. 
înclinația lui pentru tehnică să 
urmeze cursul facultății de drept 
pe care îl termină cu „magna

cum laude". Paralel, el se preo
cupă și studiază și problemele 
mecanicii și concepe ud aparat 
de zburat cu care ajunge, după 
cițiva ani la Paris, pe atunci a- 
tracția irezistibilă a inventatori
lor. Unul dinlri meritele lui ine
galabile este acela că chiar și 
atunci cind zborul independent 
al unei „mașini” mai grele dccîl 
ayrul părea încă o fantezie, el 
ajunsese la convingerea acestei 
posibilități enunțînd chiar ideea 
fermă că zborul poale fi reali 
zat cu succes desăvîrșil numai 
folosind un aparat mai greu 
decit aerul.

Această îndrăzneață previziu 
ne este demonstrată de Vuia cu 
argumente științifice în memo 
riul prezentat Academiei de Ști 
ințe din Paris Ia 16 februarie 
1903. Cu intuiția lui uimitoare, 
Traian Vuia a fost acela care a 
sintetizat pentru prima oară în 
același memoriu, soluția proble
mei integrale a zborului în aer 
și aterizarea, ca etape realizate 
cu ajutorul mijloacelor aflate la 
bordul avionului — motorul și 
trenul de alerizaj. Mai mult, so
luția este prezentată, într-o fază 
înaintată, concretizată, inginerul 
român elaborînd și proiectul u- 
nui asemenea aparat.

Deoarece proiectele sale nu 
sini luate în considerație de A- 
cademia de Științe din Paris, 
Vuia se decide să demonstreze 
cu orice sacrificiu justețea pre
viziunii și proiectului său. În
conjurat cu căldură de prietenii 
din țară, care l-au încurajat și 
ajutat strîngindu-i și fonduri 
pentru construcția mașinii, Vuia 
lucrează col la cot îd atelier cu 
mecanicii francezi pentru reali 
zarea aparatului imaginai de ol 
Vuia face marea încercare e- 
chipîndu-și aparatul cu un mo 
tor de automobil la care a adus 
modificări radicale, cu un tren 
de aterizare alcătuit din patru 
roți de cauciuc și amortizare 
pentru absorbirea șocurilor, ari 
pile avînd forma unui liliac și 
oulîndu-se plia in timpul zboru 
lui.

La 18 martie 1906, la Mon 
tesso’u, lingă Paris, aparatul 
pilotat de el a rulat pe pămînt 
pe cele patru roți, s-a ridicat la 
circa 1 m înălțime, a parcurs 
12 m in aer și a aterizat do
vedind magistral posibilitatea 
zborului numai cu mijloace pro- 
prii ale avionului. Cu loată reu
șita, confirmată și de numeroși 
cronicari francezi care au con
semnat acest moment epocal 
din istoria tehnicii aeronautice,

a tehnicii in general, absența u- 
nei comisii oficiale la fața locu
lui, modestia inventatorului, 
lipsa mijloacelor materiale ne
cesare în astfel de împrejurări 
pentru încercări multiple și 
complexe, a făcut ca prioritatea 
meritată să nu-i fie conferită 
oficial lui Vuia. Ea a revenit lui 
Șantos-Dumont, milionar brazi
lian care zboară abia în decem
brie 1906, după ce adoptase in 
prealabil sistemul de tren de a- 
terizaj al lui Vuia. Totuși fapte
le reale au fost bine înregistrate 
de publicații autorizate care au 
închinat pagini elogioase reali
zării lui Vuia. Deși mihnit de 
faptul că prioritatea zborului 
mecanic integral nu-i fusese a- 
tribuită oficial, Vuia continuă să 
aducă îmbunătățiri aparatului, 
descoperind pe parcurs alte idei 
tehnice și aplicații utile. Astfel 
el a avui importante contribuții 
in construcția elicopterelor, iar 
încercările de realizare a unui 
motor de avion cit mai adecvat, 
i-au condus la o altă mare cre
ație tehnică: generatorul de 
abur cu ardere catalitică, așa- 
numitul „cazan Vuia”. Acesta 
și-a găsit multiple aplicații în 
irdustrie, alîl datorită randa
mentului său ridicat, cit și pre
țului de cost scăzut. Manifeslînd 
recunoștința pentru sprijinul 
primit din partea poporului fran
cez, în mijlocul căruia și-a des
fășurat activitatea sa creatoare, 
Traian Vuia participă la toate 
durerile Franței, înscriindu-se 
printre primii în anii celui de 
al doilea război mondial, în rîn- 
lurile ,,Rezistenței” franceze. El 
insă nu și-a uitat nici o clipă 
țara natală, a ținut mereu legă
tura cu ea prin compalrioții ca
re veneau să-l viziteze și cărora 
le împărtășea din experiența sa. 
Menționăm că o bună parte din 
timp in casa lui din Paris se ti
părea ziarul voluntarilor români 
din Franța „La Romaine libere1*, 
întors în țară, el a fost înconju
rat de toată stima și căldura. Re
gizările acestui ilustru înaintaș 
— caro s-a stins din viață în a- 
nul 1950, la București — perso
nalitate importantă cu o origi
nală intuiție științifică și o gîn- 
dire profundă. cu tenacitate, 
modestie și integritate, au avut 
și au o influentă covîrșitoarc a- 
supra generațiilor tinere de teh
nicieni, ingineri și oameni de 
știință, contribuind la emancipa
rea și avîntul tehnicii românești 
și croind tradiția românească în 
aviație.

St. POPESCU

—
„Țara sfîntâ" din
Alabama

„Veniți să vizitați Țara 
sfîntă.., Veți puica vedea 
Turnul Babei, micile viețui
toare 'lin Arca lui Noe: v« fi 
putea face o mică excuvie 
in pintecele chitului care l-a 
înghițit pc Ionas... Veniți să 
vizitați iadul și raiul, pen
tru modesta sumă dc 6 do
lari 1".

Iată un fragment dintr-o 
reclamă publicată dc stiipî- 
nul unui parc de „alrac- 
țiuni" ce Se construiește ac
tualmente in Alabama, pe o 
suprafață de 225 acri și «are 
va costa 10 milioane dolari...

Descindere inopinată
Carabinierii italieni au fă

cut recent o descindere la 
mănăstirea capucinilor. Ia 
mănăstirea bcnedictină și la 
loruința unui călugăr, pe 
nume Loparo. In aceste Ifl- 

Caleidoscop
cașe de liniște și închinăciu
ne au fost descoperite 73 dc 
pinze aparținînd unor ves- | 
tiți pictori italieni din scco- ! 
lele 17 și 18, furate din alic ' 
mănăstiri și biserici. Valoa
rea tablourilor este apreciată 
Ia cîteva milioane dolari !

Rezistență la razele X
In familia arachnidelor, 

scorpionul este exemplarul 
cel mai puțin evoluat. El nu 
se deosebește aproape cu ni
mic de speciile care trăiau a- 
cum 300-400 milioane dc- ani. 
Scorpionul poate trăi fără 
nici Un fel de hrană șase 
luni și chiar mai mult Stu
diile efectuate asupra scor
pionului african au condus 
la rezultate interesante. Su
pus unor puternice iradiații, 
s-a constatat că, la adminis
trarea unei doze de 80 000 de 
unități Roentgen, scorpionul 
își menține capacitatea dc 
reproducere. La o doză de 
100 000 de unități au mu
rit numai 25 la sută. După 
cum se știe, pentru om, o 
doză de 600-800 de unități 
este mortală...

Sînge artificial
Un grup de oameni de ști

ință japonezi au descoperit 
un produs chimic, care, po
trivit afirmațiilor lor. poate 
înlocui sîngele. Componente
le de bază ale „sîngclui ar
tificial" sînt fluorura de car
bon și clorura dc natriu sub 
formă de emulsie. Deocam
dată, într-o primă fază, spe
cialiștii japonezi au trecut la 
experimentarea „singelui" pe 
cobai.

Televizor cu două
ecrane

In Japonia a fost pus la 
punct un nou tip de televi
zor cu două ecrane. Apara
tul permite ca, în timpul vi
zionării programului pe ecra
nul lat, să fixeze orice ima
gine pe ecranul mic al apa
ratului. Imaginea înregistra
tă se păstrează pînă Ia o 
nouă operație de acest gen.

Leul-portar
Soția unui fermier african, 

amatoare de fotbal, a pro
pus ca buturile echipei sale 
favorite să fie apărate de 
către un... leu. La antrena
mentele efectuate, leul s-a 
dovedit un sportiv cu remar
cabile calități, respingînd toa
te șuturile trase la poartă. 
„Leul-portar" nu a putut fi 
însă utilizat într-un meci a- 
devărat, dovedindu-se prea 
sensibil la prezența... per
soanelor străine.

Cel mai vechi xilofon
In timpul lucrărilor de 

construcție a unei șosele în 
apropiere de localitatea 
Lieng-Krak, din R.D. Viet
nam, au fost descoperite 11 
plăci avînd o lungime de 
65-101 cm și lățimea de 
11-16 cm. Oamenii de știin
ță apreciază că aceste plăci 
provin de la cel mai vechi 
xilofon cu două octave con
struit în lume. Se spune că 
xilofonul a aparținut unui 
muzicant care a trăit acum 
aproximativ 6 000 de ani

Șerpi pentru export
Mamba este o specie de 

șerpi veninoși din Guineea. 
Otrava lor este mult căinată 
în industria farmaceutică In 
localitatea Kindra se află 
un institut de cercetări bio
logice și o fermă care crește 
pentru export șerpi mamba. 
Anual, această fermă expor
tă aproape 3 000 de șerpi 
ambalați în cutii speciale din 
piele. Lucrătorii fermei refu
ză să dezvăluie secretele pro
fesiei lor

Tîrgul de fete din 
Munții Atlas

ln localitate^ Imilhil, si
tuată in Munții Atlas, din
Maroc, are Ioc în fiecare
toamnă un tirg de fete —
singurul de acest gen din A-
frica — la carp participă mal 
ales berberii. După alegerea 
soției, guvernatorul provin
ciei oficiază și înscrie căsă
toria într-un registru spe
cial, în schimbul a 20 de 
dirhami. Toate căsătoriile se 
oficiază într-o singură zi.

__________________y
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Suportul
i

onoarei

Mă oprisem in fața 
panonlui de onoare 
al E.M. Dilja. Aici 
sînt expuse mai mul
te portrete ale unor 
oameni harnici. de 
nădejde ai minei. Sub 
nna dintre lologralil 
citesc: Dumitru Ter- 
tecl, mecanic de lo
comotivă Diesel. Du
pă un timp foarte 
scurt, l-am intilnit pe 
Terieci pe una din 
galeriile principale de 
Iransporl ale minei.

rinduri. 
aceasta 

intilnesc

Mergea spre locul 
său de muncă. De alt
fel, îl mai văzusem in 
multe alte 
Dar de data 
voiam să-l
cu tot dinadinsul.

...A venii la E.M. 
Dilja in 1966. Ia pu
țin limp a urmat 
cursul de calificare in 
meseria de mecanic 
de pompe și compre- 
soare. Era la primul 
lui contact cu tainele 
acestei meserii, cu

colectiv Halca minei. 
După doi ani, dnd s-a 
deschis cursul de me
canici de locomotive 
Diesel, Terlecl a fost 
piintrc piimll înscriși 
și printre piimll care 
•ii absolvit cursul cn 
calificativul foarte 
bine. Munca lui con
știincioasă depusă
in subteran pentru 
transportul producției 
și aprovizionarea mi
nerilor cu toate cele 
necesare a atras a- 
tențla și prețuirea bi
roului organizației do 
partid a sectorului IV 
transport. I-au apre
ciat. ajutat șl stimat 
sl comuniștii Cornel 
Dalcoș. Constantin 
Clmpcanu, Stelian 
Velică, care an văzut 

el un om de viilor 
minei.

— Dumitru Terlecl 
.iu susținut aceștia 
adunarea generală 

a organizației de 
ză care i-a luat 
discuție cererea 
primire in partid 
este unul dintre 
menii pe care ne 
tem baza. un 
ei

in 
al

in
ha
in 
de

oa- 
pu- 
bun 

templu in producție 
și între oameni. Ho- 
tărîrea, chibzuită cu 
răspundere șl adopta
tă atunci de plenul 
comuniștilor din sec
tor, a fost cea fireas
că : tînărul Dumitru 
Terlecl a devenit

„Proba" viitorului
(Urmare .din pag. 1)

Pentru oamenii aceștia, ca 
și pentru celelalte două 
schimburi conduse de Matei 
Zaharia și Marin Florca, 
care prospectează adîncul 
păminlului pentru a lărgi 
timpurile de exploatare ale 
cărbunelui, lauda cea mai 
mare <. să obțină căruțe cit 
mai bine păstrate (ca pro
bele de cărbune ce se iau 
din ele să fie cit mai rea
le), și un recuperaj de flu
id bun. Toate acestea cu în
deplinirea cit mai rapidă a 
metrajului planificat, gră
bind astfel intrarea in ex
ploatare a viitoarelor aba
taje a căror așezare sub 
pâini nt deja de acum o sta
bilesc. Am mai reținut ce
va la ci: se lucrează in 
„joc continuu" pentru că 
stagnările de citeva ore 
doar ar compromite rezul
tatul unei întregi sonde.

— Cu aportul lor și al ce
lorlalte sonde — imi rela
tează șeful secției Valea 
Jiului — Bărbăteni al În
treprinderii de prospecțiuni 
și explorări geologice Deva, 
inginerul Gheorghe Negescu 
— am reușit să realizăm 
peste plan in primul se
mestru al anului 300 
ml găuri de sondă. Pla
nul valoric este de aseme
nea depășit cu 55 la sută 
in aceeași perioadă. Toate 
acestea obținute in majo
ritate pe seama creșterii 
productivității cu 40 la su
tă față de cea planificată.

Relatarea interlocutorului 
meu a fost punctul de ple
care in aflarea altor nume 
de oameni din colectivul 
secției care au contribuit la 
rezultatele lăudabile obținu
te : la Lupeni — sondorul 
șef Petru Burciac de la son
da 5 371, condusă, ca și cea 
la r-are l-om întîlnit pe 
Constantin Mălăiuș. de mai
strul de foraj Titu Popes-

de
24

de

cu; la Aninoasa — maiștrii 
loan Găman și Alexandru 
Petcu și sondorii șefi Gheor
ghe Avramescu și Aurel 
Hinovcanu.

Pentru ca instalațiile 
foraj să poată funcționa 
ore/zi — flux continuu 
se îngrijesc mecanicii
reparații a utilajelor Virgil 
Felea. Constantin Băltăretc 
și Gheorghe Răgălie, iar la 
atelierul de recondiționat 
freze (capete carotiere) mun
cesc cu aceeași rîvnă Ma
tei Lihu și loan Birlan. Cu 
același scop, dar la fiecare 
sondă în parte, lucrează 
mecanicii de întreținere cu
rente Adrian Drăgan, Con
stantin Vișan și electricia
nul Petre Coteț.

— In dorința de a com
pensa lipsa de piese de 
schimb, secția a reușit prin 
forțele proprii să organize
ze un foarte util atelier de 
strungărie. in care se con
fecționează arcuri prinzătoa- 
re de probă, carotiere me
canice. diferite reducții și 
alte piese necesare repara
țiilor. a căror confecționa
re este în grija lui Victor 
Cazan și Dumitru Cornescu 
și a altor muncitori. Alături 
de toți aceștia, cu contribu
ție îndeosebi la scurtarea 
timpilor de montare și 
montare a instalațiilor 
foraj, ori de cite ori se în
cheie prospectarea unui te
ren și trebuie urgentată cer
cetarea altuia, asigurind în
cadrarea în grafice, partici
pă șoferii Ioan Loza, Vasi- 
le Udrescu și Luca Drăcea, 
iar pe drumuri accidentate 
tractoriștii Marin Bodea și 
Tudor Cămărășescu.

Fiecare din muncitorii, 
tehnicienii și inginerii sec
ției, dăruindu-se muncii, în
crezători in capacitatea co
lectivului lor sînt conștienți 
caprin tot ceea ce fac, spri
jină de azi viitorul. Și sînt 
grăbiți să-l apropie.

de- 
de

mtmlirn al partidului, 
t-an fosi apoi încre
dințate. în noua $1 
înalta sa calitate, sai- 
clbl obștești — mun
ca In rindurlle tineri
lor din sector, orqa- 
nirarea unor acțiuni 
culturale cu salaria- 
țil de pe schimbul Iul 
— de care s-a stră
duit să se achite cu 
aceeași conșltinclozi- 
late. I ocomollva pe 
care lucrează el a 
tost întotdeauna bine 
întreținută, asignrind 
o hună deservire a 
brigăzilor din secto
rul săn do activitate 
cu vagonefe goale șl 
materiale necesare 
pentru lucrările 
niere in subteran, 
predat șl stimat 
conducerea 
Iul. Dumitru 
a lost șase 
rind declarat 
in întrecerea
fă. Șase ant la rind I 
s-a înmînat cile o ste
luță rubinie. Iar chipul 
l-a lost pus la panoul 
de onoare al minei.

Țoale aceste calități 
bune constituie supor
tul care susține solid 
fotografia Iul 
tru Terlecl la 
de onoare al 
noastre.

C. ION, Petrc.șant. Situația 
cortinei șl scaunelor <lc la 
clubul Pctrila oslo cun<’ ■ ntă 
«!<■ comitetul sindicalului ;i co

nțină Pctrila. Cn dovadă ponte 
servi faptul că ou fost Iunie 
măsuri pentru repararea -■ ali
nelor (26 ou fost deja recondi
ționate) și Înlocuirea cortinei 
degradate cu alta nouă, dala 
pînă In core urmează sa se re
alizeze remedierea silunțioi în 
ansamblu fiind 20 august n.c.

RĂSPUNDEM 
CELOR

CE NE SCRIU

Manifestări cultural-sportive dedicate Zilei minerului
i
4*

O tradiție < u rădăcini adinti in 'alea Jiului dă ..Zilei 
minerului" o aureolă deosebită de. sărbătoare, cu rezonanțe 
complexe pentru locuitorii acestor străbune meleaguri. Așa
dar. inline va li o zi in care serbările cimpcncști. ce sc 
vor încliogn in jurul estradelor in aer liber, captează aten
ția și interesul miilor do locuitori din Valea Jiului.

• La TI l IPAN - ISURON1 
iși vor «la intîlnirc formațiile 
Casei do cultură «lin Petroșani 
șl nlc clubului sindicalelor «lin 
Aninoasa Aicj va concerta fan 
fara, vor evolua tarafurile și 
apret iflți soliști «Ic muzică 
populară formații do muzică 
ușoară.

0 La BRAZI, pitorescul loc 
in <arc se inlîlnc.sc vulcănenii, 
in zilele de sărbătoare, decorul 
natural va fi insuf1cți( «Ic e 
«ourilc formațiilor clubului 
Vulcan.

• Competiția fotbalistică dc 
masă, dotată <u „Cupa mine
rului", s© va desfășura, sistem 
eliminatoriu, incepind cu ora 9, 
în ziua «le 6 august. Iată pro
gramul primelor trei partide: 
Centrala «ărbuneluj Petroșani 
— I.G.C. Petroșani : ora 10 
T.C.M.M. — Fabrica de piinc : 
ora 11: Termocentrala Paro- 
șeni — E. M. Paroșeni.

ml-
A- 
de 

seclorn- 
Tertecl, 

ani la 
irunlaș 

socialis-

GRUP DE IOC ATARI, carii* 
nil Morișonrn, Vulcan. Din ve
rificarea pe care om înlrepiin- 
s-o, nu s-n confirmat presupu
nerea dv. că la magazinul res
pectiv O.C.L. Alimentara nr. 
60, din cartierul Morișoara s-ar 
practica „dosirea” mărfurilor, 
favoritismele. Pen tiu lămuriri 
suplimentare, să treacă cineva 
din grup, pe la redacție.

Duml- 
panoul 

minei

GEORGE PRAȚA — Vulcan. 
Am primit prima dv. corespon
dență și citind-o, la un mo
ment dat, adică pe Ia jumăta
tea ei, nu v-om mai înțeles. Nu 
știm cum un om poate fi. în 
același moment, fericit și ne
mulțumit. Dar întrucit o vorba 
do primo corespondență, nu 
mergem mal departe cu analiza 
și sintem pentru o discuție „la 
subiect", în vederea căreia, vă 
invităm să treceți pe la redac
ție.

• VALEA TUȘI LI I este 
locul de agrement spre «are 
se vor îndrepta locuitorii «lin 
Lupeni. Spectacolul, susținut de 
formațiile clubului din oraș, va 
forma nucleul sărbătorii din 
frumoasa așezare naturală.

Spectacole și serbări < impe 
ncșli vor mni avea toc la STEll- 
MINOS — URU ANI. PARCUL 
DIN PETRU,A și in incinta 
CLUBULUI DIN LONEA. Or
ganizatorii au prevăzut desfă
șurarea lor in «lupă amiaza zi
lei de miinc pină in faptul se
rii. Pentru tineri vor avea loc, 
azi și miinc, serj distractive cu 
formații de muzică ușoară.

• Competiția dc volei, do
tată cu același trofeu, va opu
ne, incepind tot de la ora 9, 
echipele : Jiul Petroșani — Pa- 
ringul Lonca ; Paringul Petro
șani — LP.S.P. Livez.eni : Fa
brica d© piinc — I.G.C. Pe
troșani : T.C.M.M. — Energia 
Paroșeni.

• La Pctrila, inccpîn»! cu 
ora 8,30. întreceri dc popice.

H La Vulcan, întreceri la 
fotbal și volei intre echipele 
sectoarelor minei Vulcan.

• întrecerea do fotbal ju
niori (8 chipe) sc va desfășura, 
la Lonea și Vulcan, incepind 
cu ora 9.

• La Lupeni, o duminică 
„plină": ora 9 : haltere, la Pa
latul culturii : Minerul — 
C.S.M. Sibiu ; ora 10 : fotbal 
intre echipele sectoarelor E.M. 
Lupeni ; ora 15,30, fotbal fe
minin : Preparația Lupeni — 
Refractara Alba Iulia : ora 1?» 
fotbal : Minerul Lupeni — Se
lecționata foștilor jucători ai 
echipei (va evolua și Crăinicea- 
nil !).

Duminică, o partidă d_e mare atracție:

JIUL - „N. A. R." (Algeria)
In cadrul mani testărilor rpoi- 

live prilejuite de irndi'Jonnln 
sărbătoare o Zilei i»ineiuluf, 
miinc, pe stadionul Jiul din Pe
troșani, cu începere de la ora 17, 
formația noastră divizionară A, 
antrenată de Ștefan Coidum, va 
primi, după cum am mai anun
țat, replica puternicei echipe al
geriene „Nafl Riadli Alger".

Primul meci internațional al 
noii stagiuni fotbalistice (care 
coincide, totodată, cu... primul 
contact al divizionarilor noștri 
cu fotbalul alqcrian, în continuă 
ascendență pe plan mondial) stîr- 
nește, în rîndnl masei de supor

Momentc de relaxare printre elevii Școlii profesionale din Lupeni.

Un instrument eficace 
pentru gospodărirea judicioasă 

a mijloacelor materiale și bănești
(Urmare din pag. 1) 

tehnico-economici, în limita coin- 
petințelor stabilite, sînt chemate 
să vegheze la cheltuirea econo
micoasa a fondurilor de investi
ții, la respectarea legalității 
cheltuielilor avînd dreptul să 
refuze finanțarea acelor investi
ții la care nu sînt asigurate con
diții de utilizare eficientă a fon
durilor, sau, la care, nu se res
pectă dispozițiile legale cu pri
vire la începerea lucrărilor de 
investiții.

Înaintea plecă rll spre

(Urmare din pacj. 1) responsabilita- 
apelul nostru, 
doi pacienți,Samoilă care a Înso

țit grupul ne-a mal 
spus odată ceea ce 
ne spusese pe corido
rul spitalului.

— De multe ori 
sintem martorii soli
darității omului. Ra
reori Insă avem prile
jul să consemnăm ac
te colective de ase-

Patruzeci de con
structori, patruzeci de 
oameni, tăcuți, Îngri
jorați pentru soarta 
colegilor lor, au tra
versat luni dimineața 
orașul, indreptindu-se 
spre centrul de recol
tare a singelul, săvîr- 
șlnd un gest umani
tar.

Neobișnuitul zilei 
de luni a constat din

Grupul de constructori în 
singelul.

menea 
te. La 
pentru 
doi constructori acci
dentați, aflați în stare 
gravă, colegii de în
treprindere au răs
puns fără nici o ezi
tare, hotăriți să-i aju
te, oferindu-le un bun 
neprețuit — propriul 
singe.

măreția acestui act al 
solidarității unui co
lectiv, din responsa
bilitatea acestui gest 
umanitar, săvirșlt 
pentru doi suferinzi, 
doi constructori, pen
tru a căror sale are, 
colegii de muncă au 
înțeles să iacă tot ce 
e omenește posibil.

Se consfințește, de asemenea, 
tendința ca un volum din ce în 
ce mai mare de fonduri să fie 
suplinit prin credite bancare, 
atî.1 pe termen lung cil și pe ter
men scurt. In ce privește creditul 
pe termen lung pentru finanța
rea investițiilor, prelungirea du
ratei maxime de rambursare de 
la 6 la 10 ani este de natură să 
lărgească aria investițiilor care 
pot beneficia de astfel de cre
dite. Esențial în obținerea aces
tor credite este asigurarea unei 
înalte rentabilități pentru noile 
obiective planificate, rambursa
rea creditului urmînd a se face 
pe seama beneficiilor.

Pătrunderea creditului în supli
nirea resurselor financiare nece
sare realizării investițiilor se 
face resimțită și în cazul orga
nizațiilor cooperatiste și a altor 
organizații obștești, sub forma 
creditelor pe termen mijlociu și 
lung.

Proiectul de lege supus dezba
terii publice cuprinde și referiri 
la atribuțiile, competențele și răs
punderile ce revin sistemului fi- 
nanciar-bancar în realizarea o- 
bie< livelor planurilor naționale, 
cconomico-financiare și ale bu-

gelului statului. In sarcina Băn
cii de Investiții, atrag atenția în 
mod deosebit atribuțiile referi
toare la avizarea indicatorilor 
de eficiență economica a noilor 
investiții și cele privind con
trolul efectuat pe șantiere 
cu privire la îndeplinirea 
planului de punere în funcțiune 
și de investiții, folosirea capaci
tăților de producție ale organi
zațiilor de construții-monlaj, 
pregătirea condițiilor de începe
re și execuție a lucrărilor, de 
livrare a utilajelor, de asigurare 
a materialelor și forței de mun
că. Sint sarcini deosebit de im
portante care. împreună cu ce
lelalte atribuții, impun perfec
ționarea neînlreruplă a pregăti
rii profesionale a lucrătorilor 
băncii.

Legea finanțelor, așa cum se 
prezintă în proiectul supus dez
baterii, corespunde întocmai 
programului elaborat de partid 
cu privire la perfecționarea pla
nificării și conducerii economiei 
naționale și traducerea lui în 
viață va însemna un nou și im
portant pas făcut pe drumul 
consolidării orînduirii socialiste 
in țara noastră.

■ ■■■■■■OEiaoiiiHiRMViaieBEMCieBiain

File din bilanțul 
vredniciei marinarilor

(Urmare din pag. 1)

© Dinlr-o recentă situație 
statistică rezultă că de la în
ceputul anului și pînă în pre
zent s a transportat suplimen
tar, pe calea apei, o cantitate 
însemnată de mărfuri generale, 
minereuri și produse petrolie
re. volumul total fiind mai ma
re dceît cel realizat în întreg 
anul 1960. Navele, purtînd tri
colorul românesc sînt întîlnițe 
astăzi pe toate mările și ocea
nele lumii, asigurînd efectua
rea și dezvoltarea legăturilor 
economice cu circa o sută de 
țări din lume.
• Zestrea flotei noastre ma

ritime a sporit în ultimii ani prin 
construirea la Galați și Dro- 
beta Tr. Severin, a unor car
gouri de 15 000 tdw, 12 500 tdw, 
4 500 tdw. 2000 tdw și 1600 
tdw. De asemenea, au fost a- 
ehiziționate cargouri de 15 000 
și 8 230 tdw, tancuri petrolie
re de 19 000 și 36 000 tdw și 
mineraliere de 24 500 tc’w. In

perioada 1971 -1975, parcul de 
nave și capacitatea de trans
port se va dubla, astfel îneît 
la sfîrșiiul cincinalului vom 
dispune de nave a căror capa
citate totală va depăși un mi
lion de tone. Prin aceasta, flota 
proprie va asigura circa 42-50 
la sută din cerințele de trans
port ale beneficiarilor interni.

@ Porturile maritime și 
fluviale își schimbă înfățișa
rea de la un an la altul. La 
Constanța s-au efectuat sau 
sînt în curs de desfășurare im
portante lucrări de moderniza
re și dezvoltare. Pînă în anul 
1975, aici vop fi amenajate 
cheiuri în lungime de 3 500 m, 
un depozit cu o suprafață de 
circa 100 000 mp. 350 000 mp, 
platforme, și vor fi puse in 
funcțiune zeci de macarale.

Investiții destinate acestui 
scop au fost alocate și dezvol
tării porturilor Galați, Brăila, 
Mahmudia. Giurgiu, Tr. Mă
gurele, Drobeta Tr. Severin, 
Orșova și Moldova Nouă.

teri ni Jiului, un interes deose
bit. E firesc. Ne amintim, doar, 
cu toții, de adevăratele specta
cole fotbalistice — autentice 
„perle" ale genului — oferite 
de-a lungul anilor publicului ro
mânesc de selecționata Algeriei, 
remarcată prin înalta tehnicitate 
etalată în joc de marea majori
tate a componenților ci.

Echipa ..N.A.R.", care vine 
pentru prima oară în România, 
la invitația echipei U.T.A. (și 
acest lucru e concludent), a be
neficiat în sezonul trecut de în
drumarea competentă a reputa
tului tehnician român Tache Ma
cri. Expcrimenlind — la fel ca și 
la C.F.R. Timișoara, în urmă cu 
un an — pe „solul11 trainic al

unei echipe viguroase dar fără 
prea mari pretenții, întregul ar
senal de cunoștințe dobîndite la 
cursul de antrenori din Italia, 
Tocile Macri a reușit, în decursul 
doar' unui singur sezon, să facă 
din necunoscuta echipă „N.A.R." 
unul dintre cele mai îndrăgite 
„teamuri" fotbalistice ale Alge
riei de azi.

Partida, sintem siguri, va con
stitui pentru echipa Jiul — in 
plin proces de cristalizare a unui 
„II" valoros, care va fi lansat 
în noul campionat — un util 
„examen public" revelator pern 
tru actuala perioadă a pregăti
rilor, va da prilejul spectatorilor 
localnici să vadă „la lucru'1 noul 
eșalon de fotbaliști al Jiului, să

admire virtuțile tehnice incon
testabile ale jucătorilor algerieni.

In această întilnire, antrenorii 
Ștefan Coidum și Petre Libardi 
vor utiliza, ca de obicei, întregul 
lot de care dispun. Nu vor lipsi 
din formația Jiului nici vechii 
echipieri: Georgescu, Ștocker, 
Tonca, Colormani, Dodu. Mul- 
țescu și ceilalți, nici noile ..achi
ziții11 i Rozsnaî, Catona. Szaba- 
dos. Gabriel Stan sau Alexan
dru Nagy.

Ne exprimăm convingerea c3 
întîlnirea, în întregul ei ansam
blu, va întruni sufragiile una
nime ale iubitorilor sportului cu 
balonul rotund, va ocaziona a- 
ceslora un spectacol foii 'istlo 
de reală valoare.

V, T.

A

Intre 6 și 9 august, la Petroșani :

Campionatele naționale de navomodelism
Ca urmare a binemeritatului 

prestigiu de care se bucură, 
actualmente, pe plan republi
can, navomodeliștii pelroșăneni 
— în ultimii ani, principalii a- 
nimalori ai tuturor întrecerilor 
în această nouă ramură sporti
vă și multiplii campioni ai Ro
mâniei — între 6 și 9 august, 
la baza sportivă din Petroșani 
a Clubului sportiv Jiul, se vor 
desfășura întrecerile campiona
telor de navomodelism ale Ro
mâniei, la clasele hidroglisoare, 
teleghidate și autopropulsate.

Duminică dimineața, la ora 
9,30, va avea loc deschiderea 
festivă a campionatelor, prece
dată de o paradă sportivă prin 
oraș, după care vor începe în
trecerile propriu-zise. Odată cu 
lăsarea serii, la lacul navomo- 
deliștilor, va avea loc — cu o- 
cazia sărbătoririi Zilei minerului 
și, totodată, a Zilei marinei — o 
demonstrație nocturnă, destina
tă publicului spectator, cu mo
dele luminate și rachete multi
colore.

întrucit „tainele" și detaliile 
acestui frumos sport al îndemî- 
nării și fanteziei constructoare 
nu sînt cunoscute, în mare mă
sură, iubitorilor navomodelelor, 
am cerut maestrului sportului 
Leontin Ciortan cîleva „relații" 
utile, care, considerăm, vor 
servi celor ce doresc o inițiere

ci de cît rapidă în regulile... 
'hidroglisoarelor, teleghidatelor 

și autopropulsatelor...
— V-am solicita citeva cuvin

te doar despre hidroglisoare!
— Sint — șl acest lucru cred 

că se știe, pentru că la Petro
șani s-au mai desfășurat campio
nate și concursuri de hidrogli
soare — cele mai rapide navo- 
modele. Hidroglisoarele, echipa
te cu motorașe Diesel de 2,5. 5 
sau 10 cm cubi, sînt legate la o 
coardă de oțel și parcurg un tra
seu circular cu lungimea unei 
ture de 100 m. Se cronometrează 
timpii înregistrați pe parcursul 
a 5 ture.

— Formă, dimensiuni, greuta
te?

— La libera alegere a con
structorilor. In așa fel insă, se 
subînțelege, ca să se poată atin
ge o viteză maximă.

— Cam la ce valori poate a- 
junge aceasta ?

— Se realizează, frecvent 
chiar, și viteze de 200 km pe 
oră.

— Două-trei cuvinte despre 
teleghidate...

— Cuprind, în genere, foarte 
multe clase. Nu .are rost însă să 
Ie enumerăm. Sint echipate cu 
motoare electrice sau Diesel. U- 
nele sînt construite special pen
tru viteză, altele doar pentru e- 
vobiții spectaculare. Teleghida

tele trebuie să efectueze un sla
lom printre niște balize așezate 
pe apă, conduse fiind prin ra
dio.

— Ce se urmărește, în special, 
și ce se... penalizează ?

— Precizia trecerii prin porți, 
atingerea balizelor. In general 
— arta pilotajului.

— Autopropulsatele... ?
— ...Sînt copiile cele mai fi

dele ale navelor reale. Sint adi
că construite după planurile na
velor adevărate...

— Totul, la scară I
— Bineînțeles. întreaga exe

cuție e la scară, greutatea, vite
za — la fel. Pînă și culoarea 
navelor militare sau civile o au.

— Lipsesc doar marinarii.
— ...Și pirații L- Autopropul

satele trebuie să parcurgă un 
culoar lung de 50 metri și lat de 
10 cm.

— înseamnă că sînt toarte 
mici I

— Pot atinge chiar lungi
mea de 2 metri și jumătate 1 
Veți veni și veți vedea...

Exact. Vom veni și vom ve
dea. Rezultatele sportivilor do 
la Jiul, supremația lor în această 
nouă ramură a sportului, ne de
termină să venim la baza navo- 
modelișlilor, cu toții...

V. TEODORESCU
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SINDICATELE 
propulsoare ale

inițiativelor
(Urmare din pag. 1)

cut la reexaminarea angajamentelor asumate in 
sensul majorării lor spre transpunerea In viață 
a chemării partidului „Cincinalul înainte de ter
men I"

Ca urmare a documentării și fundamentării si
tuațiilor reale la locurile de muncă, un număr 
însemnat de brigăzi și-au suplimentat angajamen
tele luate în întrecerea socialistă. De exemplu la 
E.M. Aninoasa brigăzile conduse de Nicolae Ilie 
cu 400 de tone, Vasile Mercuță cu 1000 de tone, 
Aurel Cristea cu 1000 de tone peste angajamen
tul inițial luat în cinstea Conferinței Naționale 
a Partidului Comunist Român.

In acest scop Consiliul municipal al sindicate
lor a sprijinit comitetele sindicatelor de la ex
ploatările miniere în organizarea unor largi acți
uni de masă care s-au soldat cu depistarea de 
rezerve suplimentare de creștere a productivită
ții muncii, de reducere a cheltuielilor materiale 
și îmbunătățirii calității muncii. Dintre măsurile 
inițiate de comitetul sindicatului de la mina Lu
peni amintim consultarea șelilor de brigăzi, șe
dințele pe schimburi cu membrii brigăzilor, re
partizarea personalului muncitoresc calificat din 
serviciile electromecanice pe schimburi la brigăzi 
pentru asigurarea funcționării în bune condițiuni 
a utilajelor și instalațiilor, efectuarea reparațiilor 
curente și capitale ele. Aceste măsuri au fost a- 
plicate ulterior și de celelalte comitete sindicale.

îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan și 
a angajamentelor luate a fost sprijinită prinlr-o 
scrie de modalii, ți specifice muncii sindicale. 
Astfel în scopul îmbunătățirii funcționării utila
jelor la mina Uricani au fost luate pe lingă mă
surile tehnico-organizatorice respective și o serie 
do măsuri pentru combaterea actelor de indisci
plină în muncă, întîrzieri și absențe nemotivate ; 
uu fost stimulate inițiativele brigăzilor și colecti
velor de muncă, iar în cadrul grupelor sindicale 
au fost dezbătute problemele ce le ridică locurile 
de muncă din subteran. Pentru aplicarea acestor 
măsuri membrii comitetelor de sindical pe mina 
au fost repartizați să răspundă o perioadă mai 
lungă de activitatea grupelor sindicale.

La toate exploatările miniere din Valea Jiului 
s-a creat un front comun împotriva abaterilor de 
la normele de protecție a muncii și a prevederi
lor cuprinse în R.O.I., împotriva consecințelor 
negative provocate de încălcarea unor acte nor
mative și decizii elaborate de comitetul oameni
lor muncii. La minele Pctrila și Lonea s-a pracli-

minerești
cat și se va extinde metoda informării familiilor 
acelor angajați care lipsesc nemotivat de la ser
viciu și săvîrșesc acte de indisciplină, metodă ca
re a dat rezultate bune pînă acum.

Măsuri operative și eficiente au fost puse în 
aplicare împreună cu conducerile exploatărilor 
miniere pentru sprijinirea briqă/ilor în realizarea 
sarcinilor de plan și îndeplinirea angajamentelor 
prin rezolvarea problemelor legate de aprovizio
nare Și folosirea cn maximă eficiență a fondului 
de timp. Examinînd împreună cu comitetele oa
menilor muncii in spiritul celor mai actuale do
cumente de partid — Tezele Conferinței Națio
nale a P.C.R. — modul de eșalonare și atacare 
a lucrărilor planificate, concenlrînd forțele de 
muncă asupra obiectivelor stabilite s-au creat 
premisele îndeplinirii lor la termenele planilica- 
te.

Este un fapt cert că după lansarea celor trei 
mari inițiative minerești comitetele sindicatelor 
pe mină au desfășurat o intensă muncă politică- 
pentru cunoașterea, însușirea și generalizarea lor 
la toate exploatările miniere din Valea Jiului.' 
Așa se și explică faptul că un număr tot .nai 
re de brigăzi se afirmă prin vitezele rapide de 
avansare.

Cu toate acestea, sindicalele trebuie să desfă
șoare în continuare o intensă munca politică și 
oiganizatorică pentru a angrena in întrecere ca
di ele de conducere și regie, spre a asigura o cît 
mai bună asistență tehnică și deservire a brigă
zilor de mineri. Vor trebui depuse în continuare 
eforturi suplimentare pentru rezolvarea probleme
lor ridicate in cadrul discuțiilor .avute cu minerii, 
șefii de brigadă și de schimb, < il și a celor ce le 
ridică activitatea zilnhă din subteran.

Este necesar să antrenăm întregul activ sindi
cal la mobilizarea salariațiilor pentru realizarea 
sarcinilor economice, trebuie manifestată o preo
cupare mai susținută pentru generalizarea expe
rienței înaintate la nivelul tuturor sectoarelor șl 
brigăzilor. De asemenea, se cere întărită colabora
rea cu organizațiile U.T.C, și conducerile tehni- 
co-adminislrative ale exploatărilor miniere.

Sindicalele trebuie să susțină pe toate căilQ 
Întrecerea socialistă, să stimuleze puternic iniția
tiva minerilor, a brigăzilor, să generalizeze meto
dele de muncă și rezultatele bune obținute.

Comitetele sindicatelor trebuie să dovedească 
prin întreaga lor activitate că sint nu numai or
ganizatoarele întrecerii ci adevărate piopulsoarc 
ale inițiativelor muncitorești.
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< W.W. 5%W5W.W,',W, V.W'.S’.SWS’.’.SSVSSSAK». Aw. w.\

Expoziția „Documentele - 
sursa de cercetare științifică

și mijloc de educație patriotică*1

docu- 
privind descoperirea, 

secolului al 
ruinelor cetății da 
la Grădiștea Man- 
precum și a altor 
tezaure dacice și 
caro atestă vechi- 
continuitatea popo-i

I

l.a Arhivele statului din 
Cluj a fost deschisă expozi
ția ..Documentele — sursă de 
cercetare științifică și mijloc 
de educație patriotică", pe 
care cercetătorii acestei in
stituții o consacră zilei de 
23 \uRust și celei dc-a 25-a 
aniversări a proclamării Re
publicii. Sint expuse 
mente 
la începutul 
19-lea, a 
cice de 
colului, 
cetăți și 
romane, 
mea și 
rului nostru pe aceste me
leaguri. Momentul unirii ce
lor trei țări românești sub 
sceptrul lui Mihai Vitcazu 
este ilustrat prin mai multe 
acte și scrisori purtind seni 
natura marelui voievod. 
Printre mărturiile referitoa
re la răscoala iobagilor din 
1784 se află un document 

emis de oficialitățile timpu
lui. în care Horia este su
pranumit ..rege al dacilor", 
ilu-trind ecoul și caracterul 
larg al acestei răscoale a ro-

V.WAWÎ’

In agricultură
PREGĂTIREA PENTRU

PRODUCȚIA ANULUI VIITOR
Paralel cu slrînsul recoltei de 

cereale păioase de pe ultimele 
suprafețe, oamenii muncii de la 
sate continuă cu intensitate pre
gătirile pentru producția anului 
viitor. Astfel, pînă la sfîrșitul 
acestei săplămini au fost arate 
peste 1 200 000 ha, ceea ce re
prezintă 69 la sută din supra
fețele prevăzute în întreprinde
rile agricole de stat și R2 la

i

i

adunări de la 
decembrie 

desăvîr- 
dc in- 
național 
de ase-

mânilor transilvăneni. Sint 
amplu ilustrate evenimente
le revoluționare din anii 
1848—1849. ecoul războiului 
de independență din 1877 in 
Transilvania, mișcarea mc- 
morandistă dintre anii 1892- 
1894. Un spațiu larg ocupă 
documentele caro înfățișea
ză pregătirea și desfășura
rea marii 
Alba lulia. din 1 
1918. prin care s-a 
șit procesul istoric 
făptuire a statului 
unitar român. Sint.
menea, prezentate documen
te care vorbesc despre ati
tudinea de protest și despre 
lupta Partidului Comunist 
Român, a forțelor democra
tice și maselor largi popu
lare împotriva Dictatului de 
la Viona. Alte documente re
flectă ecoul insurecției na
ționale antifasciste de la 23 
August 1944. în nordul 
Transilvaniei, activitatea des
fășurată de forțele patriotice 
pentru eliberarea patriei de 
sub jugul fascist, contribuția 
poporului român la infringe- 
rca Germaniei liitleriste.

$

sulă în cooperativele agricole. 
Organizînd desfășurarea acestei 
lucrări concomitent cu recoltă
rile, mulle unități agricole co
operatiste au înregistrat rezul
tate bune. Astfel, cooperativele 
agricole din județele Olt, Ilfov, 
Ialomița, Constanța, Buzău, Ti
miș, Bihor și Satu Mare au arat 
între 95—100 la sulă din tere
nurile prevăzute.

(Agerpres)

Sesiunea 
preliminară 

a Conferinței 
Gensuikyo

TOKIO — Corespondentul 
Agerpres, Horea Țuiui, trans
mite i Vineri, «-an încheiat lu
crările sesiunii preliminare a 
Celei de-a 18->a Conferințe In
ternaționale împotriva bombe
lor atomice șl cu Hidrogen, or
ganizată de Consiliul japonez 
împotriva bombelor atomice șl 
cu hidrogen (Gensuikyo).

In cursul sesiunii, cei apro
ximativ 200 de delegați japo
nezi și străini au audiat rapor
tul general al Gensuikyo. pre
zentat de K. Sakuma, director 
al Consiliului. în care se sub
liniază necesitatea urgentă ca 
popoarele lumii să se unească 
pentru a asigura pacea și a îm
piedica repetarea tragediei de 
la Hiroșima.

Din partea Comitetului na
țional pentru apărarea păcii 
din România. în cadrul lucră
rilor a luat cuvîntul Nicolae 
Stoian, membru al Comitetu
lui.

Senatul american a ratificat 
Tratatul dintre U.R.S.S. 

și S.U.A. privind limitarea 
sistemelor

apărării
WASHINGTON 4 (Ager

pres). — Senatul american a 
ratificat, cu 88 de voturi 
(contra două), Tratatul dintre 
U.R.S.S. și S.U.A. privind li
mitarea sistemelor apărării 
antirachetă, semnat la Mos
cova. la 26 mai, cu prilejul vi
zitei președintelui Nixon. Casa 
Albă a dat publicității o de
clarație în care își manifestă 
mulțumirea față de votul din 
Senat.

După cum s-a mai anunțat, 
tratatul stabilește angajamen
tele concrete ale ambelor țări 
în ceea ce privește limitarea 
reciprocă a sistemelor de a- 
părare antirachetă. în confor
mitate cu principiul securită
ții egale. Părțile pornesc de 
la faptul că o astfel de limi
tare va constitui un factor e- 
sențial în frînarea cursei înar-

Conferința de presă 
a reprezentanților vietnamezi 

la tratativele cvadrîpartite
(Agerpres). — După 
lucrărilor celei de-a

PARIS 4 
încheierea _______  ___ _____
153-a ședințe a Conferinței cva- 
(tripartite de la Paris în proble
mele Vietnamului, reprezentan
ții delegațiilor R.D. Vietnam și 
Guvernului Revoluționar Provi
zoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud au organizat o conferin
ță de presă.

Reprezentantul delegației R.D. 
Vietnam, Nguyen Than Le, a 
condamnat bombardamentele e- 
fectuate de aviația americană a- 
supra digurilor și sistemelor de 
irigații din R.D. Vietnam. Deși 
Administrația americană a recu
noscut că aviația S.U.A. a bom
bardat de 12 ori aceste diguri și 
sisteme, a subliniat Nguyen 
Than Le, în realitate numărul 
lor a fost mult mai mare. Avioa
nele americane au bombardat 
de 173 de ori digurile și siste
mele de irigații. Numai în 27 de 
zile ale lunii iulie, a spus el, a- 
vioanele americane au efectuat 
63 de raiduri de bombardament.

antirachetă
ale Congresului și acordul pro
vizoriu dintre U.R.S.S. și 
S.U.A. cu privire la unele mă
suri în domeniul limitării ar
mamentului strategic ofensiv. 
Asupra acestuia din urma, 
dezbaterile în Senat urmează 
să se încheie, probabil, luni.

Acordul provizoriu prevede 
că, în timpul valabilității sale, 
nu va spori numărul rachete
lor cu baze terestre. Acordul 
limitează, de asemenea. nu
mărul submarinelor moderne 
cu rachete balistice Și al insta
lațiilor de lansare pentru ra
chete balistice de pe submari
ne atomice aparținînd părților.

Atît tratatul, cît și acordul 
provizoriu au fost luate în 
dezbatere și de Camera Repre
zentanților. După aprobarea lor 
de către Senat și Camera Rc-

fn încheiere, Nguyen Than 
și-a exprimat speranța că, 
următoarea ședință plenară 
Conferinței, „delegația 
va adopta o poziție 
să și mai constructivă".

La rindul său, reprezentantul 
delegației Guvernului Revoluțio- 
nor Provizoriu al Republicii Vi- 
clnamului de ud, Li Van Sau, 
a condamnat bombardamentele 
americane asupra R.D. Vietnam, 
subliniind că, în pofida acestor 
noi acte de război, poporul viet
namez va obține victoria în 
lupta sa justă.

Le 
la 
a 

S.U.A. 
serioa-

După greva feroviarilor 
italieni

ROMA 4 (Agerpres). — In
tr-un comunicat al celor trei 
centrale sindicale din Italia, se 
subliniază că la greva naționa
lă de 24 de ore a feroviarilor, 
care a luat sfîrșit joi seara, a 
participat aproape întregul per
sonal al căilor ferate de stat din 
țară. A fost paralizat în întregi
me traficul feroviar de persoane 
șl mărfuri, cu excepția celui 
destinat aprovizionării zonei si

Rareori luptele durează aici mai 
mult de 20 de minute. Patrioții 
se ivesc pe neașteptate, lansînd 
asupra unui post guvernamental 
obuze de mortiere sau rachete 
șl apoi se retrag. Undeva, mai 
departe, un land-rover care a 
călcat pe o mină sare în aer. 
Este un război unde avioanele 
britanice suferă de anacronism, 
un război la capătul lumii, pier
dut prin colinele Dolarului, în 
sudul Peninsulei Arabice, un 

Din presa străină
război care nu trebuie însă ig
norat, căci se află în joc con
trolul asupra fabulosului tezaur 
petrolifer din Dofar.

Intîlnire 
Brejnev — 

Husak
MOSCOVA 4 (Agerpres). — 

Agenția TASS anunță că vineri 
a avut loc o intîlnire între Leo
nid Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., șl Gustav Hu
sak, secretar general al C.G. al 
P.C. din Cehoslovacia, aflat la 
odihnă în Crimeea. Ei s-au In
format reciproc despre desfășu
rarea construcției comuniste și 
socialiste în țările lor și au e- 
xaminat probleme legale de a- 
dîncirea relațiilor sovielo-ceho- 
slovace pe linie de partid șl de 
stat.

nistrate a localității Ancona, de 
pe coasta de est. Reprezentanții 
celor trei uniuni sindicale au a- 
probat propunerile de declan
șare a unei noi greve naționale 
similare Ia 23 august a.c., ac
țiune în favoarea căreia se pro
nunță majoritatea salariaților 
căilor ferate, hotăriți să obțină 
satisfacerea revendicărilor pri
vind îmbunătățirea condițiilor 
de muncă și viață.

conduc toate operațiunile, fără 
a mai |june la socoteală Royal 
Air Force, care sprijină ansam
blul operațiunilor lansate împo
triva forțelor patriotice.

Efectivul Armatei Populare de 
Eliberare este de aproximativ 
3 000 de dofarezi — bărbați și 
femei. Sînt descendenți ai ve
chilor himariți, care continuă să 
vorbească antica lor limbă (ei 
ignoră araba) și trăiesc în con
diții extrem de precare. Coline

le Dofar, dincolo de care se în
tinde deșertul Roub El Khali, 
univers al neantului, reprezintă 
cu văile lor largi, acoperite de

• Intr-o declarație făcută la 
Londra, secretarul general al 
P.C. din Marea Britanic, John 
Gollan, a relevat că „pasul ur
mător In lupta oanxtnllor mun
cii englezi Împotriva legilor 
antlmuncltorcșll trebuie să fie 
greva generală". Sarcina princi
pală a sindicalelor, a spus el, 
constă In a cere Congresului 
Sindicatelor Britanice (T.U.C.) 
să obțină din partea guvernului 
renunțarea la „Legea privind 
relațiile în Industrie".

• Ministrul afacerilor externe 
al Japoniei, Masayoshi Ohira, a 
declarat, în cadrul unei reuni
uni a liderilor Partidului liberal
democrat (do guvernă'mînt), că 
guvernul nipon va întreprinde 
măsuri pentru stabilirea de- re
lații diplomatico cu Republica 
Populară Chineză, chiar dacă a- 
cest lucru va însemna ruperea 
relațiilor cu Taiwanul — infor
mează agenția United Press In
ternational.

• Ministerul japonez al A- 
facerllor Externe a protestat pe 
lingă ambasada S.U.A. de la To
kio in legătură cu utilizarea ba
zelor din Okinawa de către bom
bardiere „B-52", care efectuea
ză, după cum se știe, raiduri 
zilnice de bombardament asupra 
Vietnamului șl a altor zone din 
Indochina.

Guvernul chilian a preluat 
controlul asupra companiei 
„Crislalerias Chile", specializa
tă in producția de obiecte de 
sticlă. Această măsură a fost a- 
nunțată în urma conflictului iz
bucnit între muncitori și patro
nat, conflict ce se soldase cu 
sistarea producției acestei socie
tăți.

© Alegerile parțiale desfășu
rate joi in districtul Mid-Cork 
din Republica Irlanda, în vede
rea atribuirii unui mandat in 
Dail (parlamentul irlandez) au 
fost ciștlgate de candidatul parti
dului Fianna Fail, de guvernă- 
mînt.

©■ Candidatul partidului de
mocrat în alegerile prezidenția
le din Statele Unite, George 
McGovern, a declarat că îl con
sideră pe senatorul Edmund 
Muskie ca posibil coechipier 
pentru funcția de vicepreședinte 
în locul senatorului Thomas 
Eaglealon, care și-a retras can- 

Partidului democrat pentru func
ția do vicepreședinte. El a ară
tat însă că va acorda tot spri
jinul lui McGovern In actuala 
campanie electorală,

• Potrivit unor date publica
te de Consiliul medical din Rho
desia, la 5 310 000 locuitori afri
cani sint Înregistrați doar 34 
medici din rindul populației 
autohtone.

# Vineri a avut loc la l’an- 
munjon o nouă reuniune n Co
misiei militare do armistițiu în 
Corcea — informează A.C.T.C. 
In cadrul reuniunii, reprt?zen- 
' intui R.P.D. Coreene a r
tal un protest ferm în Icgolbră 
cu introducerea, de către mili
tarii Statelor Unite, a unor can
tități de armament automat in 
zona demilitarizată.

< Agenția M.T.f. anunță că 
in zona săpăturilor arheologice 
de la Gorslum a fost descoperi
tă o statuetă de bronz, de 21 
cm, care o reprezintă pe Venus. 
Statueta este una dintre cele 
mal frumoase opere de artă gă
site pînă în prezent în Panonla 
și se află înlr-o perfectă stare 
de conservare. Ochii statuetei 
sini placați cu argint.

Biroul Confederației Genera
le a Muncii din Franța (C.G.T.) 
a analizat situația social-econo- 
mică șl perspectivele mișcării 
sindicale din țară. In declarații 
data publicității la Paris de că
tre Biroul C.G.T. se arată că, in 
primele șase luni ale acestui 
an, prețurile au crescut în Fran
ța cu 4 Ia sută, in timp ce capa
citatea de cumpărare a oameni
lor muncii scade.

® La 4 august, a fost înche
iată prima etapă a tratativelor 
dintre Finlanda și R.D.G. pri
vind stabilirea relațiilor diplo
matice.

Delegațiile Finlandei și R.D.G. 
au convenit să continue trata
tivele la 10 august, la Helsinki.

©’ Noul ministru indian al 
planificării, D. P. Dhar, a decla
rat, in cadrul unei întîlniri cu 
reprezentanții presei, că trebuie 
depuse eforturi susținute pen
tru crearea de noi locuri do 
muncă. Folosirea forței de mun
că disponibilă, a spus el, este 
una dintre problemele majore 
ale Indiei


