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început a lost neincre- 
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menilor vorbeau to- 
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Dar, nu-i nimic. Teacenco e l 
la fel de bun și — ne asigu-

servirii
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Pentru prosperitatea patriei și bunăstarea tuturor
Cincinalul înainte de termen!

Cîtcva brigăzi ale seclorului 
I al minei Aninoasa, posesoare 
lună de lună de la începutul a- 
nului ale unor performanțe po
zitive in extracția de cărbune, 
au reușit și in perioada de la 
începutul lunii pînă în ziua de 
23 august să obțină realizări 
demne de faima cu care sini 
cunoscute.

Brigada condusă de Petru Ro
man. cea de la care a pornit i- 
nițialixa .patru cîmpuri pe zi 
șl aripă in abatajele cameră", 
își păstrează locul de 
sector

de producție ale acestei perioa
de prin cele peste 150 tone căr
bune extrase peste plan, de da
la aceasta la un nou loc de 
muncă — apofiză in culcuș la 
abataj cameră nr. 6 — dovedind 
că hărnicia minerească. acolo 
unde există, se manifestă la 
orice front de lucru. Majorarea 
randamentului realizat față de 
cel planificat de către minerii 
brigăzii, intre care se eviden
țiază Constantin Broască, Mi
hai lura Vasile Pop. Alexan
dru Micuța, Ilie Băzăvan. Gheor
ghe Teoc ca și toți ceilalți, este 
de 950 kg/posl.
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£ 

€
€ 
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Sporuri la producția de cărbune
Cu două zile înainte de 23 august sectorul II al minei 

Vulcan a reușit să-și îndeplinească sarcinile de plan pe pri
mele 8 luni ale anului. In zilele care au urmat, minerii de 
aici au reușit să-și realizeze sarcinile de plan curente și 
chiar să adauge plusuri substanțiale. La cele 5 000 de tone 
de cărbune extrase de la începutul anului, de frontaliștii 
lui \ espasian Catană. au adăugat încă 739 tone cărbune. 
Succese însemnate au reușit să obțină și minerii conduși 
de Gheorghe Buhuțan. precum și cei din brigada condusă 
de Dumitru Sănăuțeanu

Ca rezultat al strădaniei și dăruirii minerești, a depă
șirii randamentului mediu planificat pe sector, cu 77 kg 
de cărbune pe post, s-au obținut economii în valoare 
peste 300 mii lei.

Condiții certe pentru devansarea 
termenelor

Mai mult ca oricînd, colec
tivul de constructori ai șantie
rului Valea Jiului Uricani al 
întreprinderii de lucrări hidro
tehnice speciale București și-a 
intensificat eforturile pentru 
a grăbi darea in folosință a 
marilor obiective pe care le 
execută. Lucrările care revin 
colectivului lotului Valea de 
Pești la cel mai important o 
biectiv al șantierului — bara
jul lacului de acumulare — 
au cunoscut un ritm înalt de 
execuție care a asigurat în
deplinirea in proporție de 204 
la sută- a sarcinilor de plan 
pe perioada 1 iulie — 23 Au- 
gusL Transpus in fapte a- 
ceasta înseamnă că jumătate 
din parametrul amonte al ba
rajului a fost acoperit deja

cu stratul inferior de binder. 
S-a creai astfel premisa ca a- 
cumularea apei dincolo de 
baraj să înceapă, in devans 
cu o lună, din primele zile 
ale lunii decembrie. In para 
lei. un alt colectiv al șantie
rului a încheiat montarea por
țiunii din magistrală de apă 
potabilă pentru alimentarea 
orașului Vulcan după ce în 
prima parle a anului se pre
dase porțiunea care deserveș
te orașele Uricani și Lupeni. 
Sint in curs de execuție o 
traversare la Balea și vor în
cepe probele de presiune pe 
conductă, după care -obiecti
vul se va putea preda Ia sfir- 
șitul trimestrului III, în loc de 
finele anului cum era planifi

Aninoasa. Șefii de schimb Gheorghe Enachc 
loan Jurcău, fac, împreună cu ortacii din schimb, un bilanț 
al frumoaselor rezultate din acea zi. Brigadierul lor, mine
rul Iuliu Damian, va avea, acolo la odihnă unde e în con
cediu, satisfacții depline...

In ziarul nostru de 
marți, la rubrica 

SPORT 
veți putea citi:
Cronica meciului Jiul - Pe
trolul.
Un comentariu al etapei a 
ll-a a diviziei naționale A 
Cronica meciului de rugbi 
Steaua - Știința.
Reportaje sportive de la 
meciurile de divizia C : Vic
toria Craiova - Știința Pe
troșani și Victoria Călan - 
Minerul Lupeni.
„Note pe portativ". 
Știri olimpice.
„Sâptâmina ilustrată".

Controlul
obstesct

orientat
spre 
îmbunată

Intr-un cadru de lucru a 
vut loc, la Aninoasa, ședința 
consiliului comunal al Frontu
lui Unității Socialiste cu prile
jul căreia a fost analizată ac
tivitatea echipelor de control 
obștesc de pe raza co
munei. Au participat membrii 
echipelor de control ob
ștesc, conducători ai în
treprinderilor și instituțiilor ca
re sînt controlate de aceste e- 
chipe, lucrători din comerț. Pe 
marginea celor supuse dezba
terii au luat cuvîntul tovarășii 
Dumitru Găgeanu, secretarul 
de partid al comunei, președin
tele consiliului comunal al 
F.U.S., Maria Barna, Pavel 
Popa, Petru Feier, membri ai 
echipelor de control obștesc de 
pe raza comunei, care s-au re
ferit în cuvîntul lor la necesi
tatea instruirii cu periodici
tate, și activizării tot mai in
tense,- a echipelor de control 
obștesc în vederea înlăturării 
lipsurilor ce mai persistă în 
servirea populației.

Iosif SIMO 
corespondent

OPINII

ABSENTA NEMOTIVATA
un anacronism ce trebuie

definitiv înlăturat

I
CS absența nemotivată de 
la serviciu, este unul din ele
mentele principale de dezor
ganizare a procesului de pro
ducție minier e inutil s-o 
mai accentuăm. Și totuși se 
găsesc, din păcate, muncitori 
care, sfidează efortul comun 
al celorlalți ortaci mineri, 
lipsind multe zile in mod 
nejustificat d( la lucru, și 
care, in acest fel. nici nu-și 
asigură un salariu corespun
zător nevoilor unei vieți civi
lizate, pentru ei înșiși și pen

tru familiile lor. ...Sînt oa 
meni care încă nu au înțeles 
că societatea noastră nu-i dis
pusă să dea bani fără muncă. 
Aceștia în loc să se opreas- 

.• că la locul de muncă unde 
I£ sînt așteptați de tovarășii lor 
\ de lucru se opresc la ușa 
ț vreunei bodegi...

Am dori să prezentăm nu
mai citeva asemenea aspecte 
la E. M. Dilja. In anul tre
cut. la această mină, s-au 
pierdut din cauza absențelor 
de la serviciu (numai cele 
nemotivatc și învoiri) peste 
10 mij tone de cărbune sau 
peste 1 350 ml de lucrări mi
niere care ar fi asigurat rea
lizarea planului de pregătire 

? a fronturilor de lucru !

In primele șase tuni ale a 
ntiiui curent s-au înregistrai 
in total 6551 om zile absențe 
nemotivate și învoiri, postur 
care, plasate fiind în abata 
jele minei, ar fi produs pes 
te 26 mii tone de cărbune *■' 
exploatarea. în mod sigm 
și-ar fi realizat sarcinile p* 
care le avea. Da, le-ar fi rea
lizat fiindcă 6551 om zile în
semnează 44 de muncitori mai 
puțin in abatajele minei în 
fiecare zi însemnează două 
brigăzi complete pe patru 
schimburi. . Efectul : dez.or 
ganizarea producției, realiza 
rea salariului mediu la mun 
citori în procent de 95.fi I? 
sută Din cauza acestor mun 
citori mina a plătit pești 
60 000 lei locații, peste 107 00o 
lei cheltuieli cu alți munci 
tori ocazionali, peste 40 OOu 
Iei cheltuieli cu recrutarea 
de noi muncitori etc. Este bi
ne să știe cei 44 de absenți 
de la datorie zilnic și este 
bine să Știe și familiile a- 
cestora care sint consecințele 
gravei lor abateri rie la dis-

Ghizi turistici I
§

După două luni de cursuri Ș 
(la care nu s-au prea înre- Ș 
gistrat absențe nemotivate) pes- Ș 
te 20 de tineri din Lupeni au Ș 
obținut atestatul de ghid turis- $ 
tic, acordat de biroul de tu- $ 
rism pentru tineret al orașului. Ș 
Tinerii absolvenți posedă rea- 
le cunoștințe privind desfășu- 
rarea excursiilor, alegerea tra- 
seelor pentru cele mai frumoa- § 
se drumeții în municipiul nos- Ș

O ȘTEFAN

I

(Continuare in paz

Munch en: 
Nu numai 
un oraș al 
nlimninrtpi
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secvențe culturale
Responsabilitatea teatrului 

în făurirea conștiinței 
socialiste

s
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LA CASA DE CULTURĂ DIN URICANI

ATMOSFERĂ PRIELNICĂ
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MARGINALII

POLUAREA

lectivului de aici. Ne gindim la 
drama istorică „Vlaicu Vodă-, 
creație dificilă dar cu semnifi
cații ocluale, și Io dezbaterea 
etică „Este vinovată Corino ?“ 
de lourențiu Fulgo. Fără îndo
ială că acum se tinde spre 
mai mult, in fața teotrului oflin- 
du-se și „Decoda dromoturgiei 
românești- manifestare artistică 
ce solicită un efort de energie 
creatoare.

- O onolizâ critică o stagiu
nii trecute - ne spunea tovară
șul I. Munteanu. director ol teo
trului - reliefeoză merite, dar 
și scăderi in octivitotea colecti
vului artistic, angajat cu toote 
forțele sole in acțiunea nobilă 
de modelare a conștiinței, de 
sporire o rezervelor ofective. 
Paralel cu spectacolele, noi am 
operat și o prospectare a gus
tului public, a gradului de inte
res pentru diversele modalități 
spectaculare. Probabil că cerce
tările de sociologie ar permite 
inregistroreo unor revelatoare 
mutații in profilul moral, com
portamentul etic și psihologia 
spectatorului. In funcție de toa
te oceste date om stabilit re
pertoriul viitor, repertoriul fiind 
programul nostru nu numai ar
tistic, ci și ideologic, politic, e- 
ducativ. Idea core ne călău
zește este că teatrul trebuie să 
militeze alături de ceilalți fac
tori pentru înfăptuirea politicii 
portidului nostru. El reflectă 
freamătul actualității și fondul 
de aur ol dramaturgiei româ
nești și universale, verificînd și 
potențialul artistic al instituției.

In primul rind, trebuie remor
cat că teatrul din Petroșani s-a 

că ne intimpină .Expoziția din 
activitatea politică editorială' 
și panoul .Le vom citi în a- 
ceastă sâptămînă' unde sînt 
expuse ultimele noutăți apă
rute.

Pentru a cunoaște mai în
deaproape activitățile ce se des
fășoară cu intensitate în ca
drul Casei de cultură din Uri
cani am solicitat sprijinul tov. 
Dumitru Rădoescu, directorul 
Casei de cultură, care, în scurt 
timp după numirea sa în a- 
ceastă funcție, a reușit, prin 
acțiunile organizate, să se ri
dice la nivelul caselor de cul
tură din Valea Jiului cu tradi
ție înaintata, fapt pentru care 
Casa de cultură a fost vizitată 
și apreciată și de oaspeți stră
ini.

In cadrul Casei de cultură lo
cuitorii orașului Uricani au po
sibilitatea să-și petreacă timpul

chior acolo unde se aștepta 
moi puțin — de exemplu deasu
pra oceanelor și chior la polul 
nord, fopt ce do o idee osupro 
dimensiunilor problemei.

Docă efectele poluării nu ou 
fost constatate decit recent se 
știe totuși că acestea se mul
tiplica vertiginos. Un colocviu la 
nivelul experților U.N.E.S.C.O. 
ținut în 1968, ojungea Io con
cluzia că... docă situația pre
zentă ar continuo, nu om moi 
avea de trăit decit două dece
nii înainte ca planeta să devină 
de nelocuit dotorită poluării 
atmosferei. Și aceasta nu e u- 
nico. Există o poluare o opei. 
a solului și prin urmare, a a- 
limenlației precum și zgomotul. 
Ele sînt chiar moi redutabile, 
fiind dificil de diferențiat - ne- 
ovînd miros, nefăcind zgomot, 

fortificat in compartimentul re
gie și scenografie prin colobo- 
rorea cu maestrul Ion Olteanu, 
regizor al teotrului ,,C. Notta- 
ro" din București, prin intrarea 
in colectiv a regizorului Ion Si- 
mionescu, core a activot Io tea
trul din Brașov, și Virgil Popo, 
nou scenograf alături de Aurel 
Florea. Dor se manifestă un 
dezechilibru in celălalt compar
timent, colectivul de actori, 
punct asupra căruia se concen
trează acum, neliniștită, toată 
atenția : se intenționează relua- 
reo o două spectacole („Este vi
novată Corina" ? și „Vloicu-Vo- 
dâ") dor se impune, din aceas
tă cauză, o redistribuire a ro
lurilor.

In a 25-a stagiune o sa, Tea
trul de stat din Petroșani ne pro
mite o suită de premiere. Au 
inceput repetițiile Io trei piese 
și un montaj dramatic - „Can
tată Craiului Munților", text și 
regie C. Câpitanu, ce va fi pre
zentat in prima decadă o lunii 
septembrie in codrul manifestă
rilor organizate cu prilejul cen
tenarului morții lui Avram lan- 
cu. „Omul pămîntului" de Vo- 
sile Zdrenghea este un poem 
dramatic core reînvie o pagină 
din istorio glorioasă a poporu
lui, un moment din domnia lui 
Ștefan cel Mare. Piesa, care va 
deschide stagiunea, montată de 
regizorul 
morcobilă 
ziționolă, 
sonojelor 

Ion Olteanu este re- 
prin armonia compo- 

individuolizorea per
și atitudinea etică a

lor, prin ideea de patrie și pa
triotism care are rezonanțe foar

liber în forme foarte variate, 
mergînd la cinematograf sau 
angrenîndu-se în diferite jocuri 
distractive. In fața meselor de 
șah i-am intîlnit pe minerii 
Gheorghe Covare, Eugen Gîr- 
mencea, Gheorghe Deac și alții 
care erau concentrați într-o dis
pută aprigă ca de altfel și în 
procesul de producție, consti
tuind mereu un exemplu pen
tru tineri. La masa de biliard 
ultima bilă era disputată intre 
șefii de brigadă Constantin Gră- 
dinaru și Gheorghe Scorpie. 
N-am stat să văd cine a fost în
vingător... Dar cea mai susținu
tă activitate o întîlnim în sala 
de repetiții a artiștilor amatori 
de muzică populară și ușoară 
și a brigăzii artistice de agi
tație, formații care pregătesc 
cu asiduitate cele mai variate 
programe. Putem • evidenția 
printre alții pe Eleonora Mar- 

subzistă și olți ogenți distrugă
tori puțin cunoscuți dor nu mai 
puțin periculoși.

Poluoreo este totuși un cu- 
vint vag, dificil de definit. Este 
scurtă perioada de cind omul 
o început să-și deo seama de 
efectele negative ole agenților 
biologici pe core îi fabrică în 
cantități crescute. Nemaiintil- 
nind asemenea riscuri in cursul 
evoluției sole, omul nu și-o luat 
măsurile naturole de protecție

In esență, trebuie să consi
derăm nocive toate fenomenele 
derivate din societatea industri
ală și împotriva evoluției căro
ra nu om fost dotoți cu bariere 
naturale.

Pentru a ne referi numai Io 
degradările cele moi polpabile. 
trebuie precizat că in ceea ce 
privește atmosfera pot fi stabili
te trei surse : emonoția de pro

Hauff, 
Marcel

te actuale. Promisiunea unor 
spectacole reușite se află și in 
celelalte două piese ce se re
petă : ..Bună noopte nechema
tă" de Al. Popescu, in regia lui 
Ion Simioncscu, și „Inimă rece" 
dramatizare a lui Ed. Covali 
după basmul scriitorului roman
tic german Wilhelm 
spectacol realizat de 
Șoma. In repertoriul teatrului se 
mai află piesele „Comedie cu 
olteni" de Ghorghe Vlad, „Jara 
fericirii" de Tudor Mușotescu, 
„Cred in tine-, comedie de Va
dim Korostiliov și „Moartea u- 
nui comis-voiojor" de Arthur Mi
ller.

In principiu, orientareo tea
trului este justă,* dor importantă 
este realizarea spectacolelor, vi
ziunea regizorolă și interpreta
rea actorilor - cele două mari 
elemente care reolizează succe
sul artistic și eficiența educoti- 
vă. Faptul că Teatrul de stat din 
Petroșani se odresează in pri
mul rind spectatorilor de aici, 
din Volea Jiului, implică respon
sabilități sporite de natură cul
turală și educativă. Confrunta
rea cu marele public vo confir
ma sau infirmo selecțiunea re
pertorială și va descoperi valoa
rea/ vo sancționo slăbiciunile. 
Teatrul din Petroșani nu-și uită 
misiunea sa de promotor al nou
lui, de instituție de pe a cărei 
rompă mesajul ideologic ol pie
selor, îmbrăcat în veșmintele ar
tei, modelează omul, atitudineo 
lui, ii sporește conștiința indivi
dualității integrate intr-o socie
tate armonioasă.

T. SPATARU

cu. Lidia Col ța, Valerica Băr
biei, Valerica Grecu, Ana 
Conta, Aurel Cușoi, Maria To
ma și Ion Udroiu care depun, 
mult suflet pentru reușita pro
gramelor.

S-au mai desprins din pro-, 
grama de activități unele ac
țiuni desfășurate în cadrul Ca
sei de cultură, printre care se 
remarcă „Cadran social", unde 
s-a urmărit transpunerea în 
viață a sarcinilor trasate de 
Conferința Națională a parti
dului, „Cadran economic", care 
a avut ca temă succesele do- 
bîndite de minerii Văii Jiului, 
simpozioane avînd ca temă 
„Echitatea și dreptatea socială', 
„Conducătorul și organizatorul 
tuturor victoriilor noastre pe 
drumul făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate*.

Prin întreaga sa activitate, 
Casa de cultură din Uricani a 
devenit un punct de atracție 
pentru locuitorii orașului, ca- 
re-și petrec aici, în mod util, 
ceasurile de odihnă.

Ilie COANDIIAȘ
Uricani

duse chimice de către industrie, 
combustia gazului, cărbunelui, 
in industrie și locuințe precum 
și arderea benzinelor in mo
toare. Situația comportă și re
medii. Pentru o lupta impotrivo 
poluării, Statele Unite au pre
văzut pentru intervalul 1971 - 
1976 sumo de 71,3 miliarde do
lari. In Franța, recent creatul 
minister ol Mediului înconjură
tor, in ianuarie 1971, nu dispu
nea decit de un buget modest 
(185 milioane franci in 1972 dor 
300 milioane franci in 1973) și 
deja soluțiile au apărut : este 
suficientă suma de 800 milioane 
franci pentru a învinge polua
rea industrială in Franța, afirmă 
experții.

La fobricile de ciment, ema
nația de praf o fost redusă cu 
circa 45 000 tone și de Io crea
rea zonei de protecție specia
lă, poluarea s-a redus la Paris 
cu 40 la sută pentru fum.

De asemenea, datorită hidro- 
genării produselor sulfurate, o 
rafinărie moderna nu mai de
gajă mirosuri neplăcute.

Cit privește poluarea auto, 
in așteptarea punerii la punct 
a unui meconism ideal, inodor

SptMrlurismiil - un soiul pentru toate lirslele
...O invitație adresată tuturor amatorilor t’c 

drumeții montane, dornici dc a pătrunde și în 
miraculoasa lume a peșterilor, n sosit In redac
ție din partea membrilor cercului de speo-lnrhm 
nl clubului minier din Pclrihi. Dum curs acestei 
invitații cu recomandarea că ea Vine din partea 
unor speoloqi amatori care au făcut din pasiu
nea lor o autentică specialitate, c’ovedindu-se 
buni cunoscători ni peșterilor din împrejurimi.

VIZITA] I PEȘTERA TECURI
Situată pe versantul nordic al Carpațllor 

Meridionali,în frumoasa depresiune a Țării Ha
țegului, peștera Tecuri o înscrie printre como
rile destul de ascunse din bogatul inventar ol 
frumuseților naturii de pe meleagurile noastre 
Fiind pusă sub ocrolire încă din anul >955, de 
cJnd a fost declarată monument al naturii, pen
tru vizitarea oi este ne< esnră aprobarea preala
bila a reprezentantului Ocolului silvic c’in Pui, 
un pădurar din Polrosu. bun cunoscător al locu
rilor. Acesta poate conduc c grupul do turiști tre- 
rîndu-i din gara Crivadia (cea mai apropiată dc 
peșteră) peste dealul Săliștc, pină la gura ave
nului, cum spun speologii, la altitudinea de 926 
m. Distanța de la satul Pelrosu pină la peșteră 
este de 9 km și ponte ii străbătută în mai puțin 
do două oro și jumătate.

Odată pătrunși in peșteră, lumina zilei dis
pare treptat. La lumina palidă a lămpii elei tri
ce, după ce privirea se adaptează mediului, una 
cile una se dezvăluie podoabele acestui palat 
subteran, cu o îmbrăcăminte concretionnră ex
cepțională, caracterizată prin cristalizări trans
parente, incolore sau colorate, in nuanțe ce va
riază de la roșu aprins pină la roz palid. Cea mai 
frumoasă parte a peșterii este așa numita „came
ră roșie" a cărei tapiserie este alcătuită din cris
tale de culoare purpurie. In continuare pol fi vă
zute cristale cubice de o limpezime perfectă, u- 
nice între elementele cristalografie© din țara 
noastră. Peștera mai deține, ca podoabă de preț, 
una din cele mai spectaculoase stalagmite din 
tară, înaltă de 7 metri de culoare albă, cu relle- 
xe roz. și ornamentații interesante. In jurul ci. 
din tavan alîrnă buchete de stalactite asemenea 
unor uriașe candelabre. Pe pereții laterali scur
gerile perietale împodobesc cadrul cu dantelă
riile lor. Totul este învăluit în liniște...

Vizitați peștera Tecuri, una din frumoasele 
podoabe ale naturii, un loc îneîntător plin de 
farmec și poezie.

Romulus VENȚEL

Aspecte din peștera Tecuri.
Fotografii realizate de membrii cercului de 

speo-turism din cadrul clubului sindicatelor din 
Pelrila.
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Mult s-au bucurat 
șoferii, din oraș care 
execută transporturi 
în partea de jos a o- 
rașului cind, în sfîr- 
șil, după multe pro
misiuni... neîmplinite 
— s-a trecut la rezol
varea „gîtuirii" de 
circulație rutieră in 
dreptul cantonului 
C.F.R. nr. 79. Aici, la 
întretăierea străzilor* 1 
Anton Pan cu 23 Au
gust, punctul de tre
cere al liniei ferate a 
fost lărgit și asfaltat, 
s-a făcut un nou ra
cord — mai larg, spa
țios, spre strada A. I. 
Cuza, s-a lărgit o 
porțiune pe strada 
care duce la teatru.

In țara noostră teatrul este 
o instituție culturalo investită cu 
responsabilități însemnate in oc- 
țiuneo complexă și multilaterală 
de modelare o conștiinței omu
lui nou, i se evidențiază misiu
nea sa activă, revoluționară, 
necesitatea de o fi o tribună 
de la inulțimeo căreia adevă
rurile trebuie rostite convingă
tor, atit in idee cit și in foimo 
artistică. Acest imperotiv este 
impus de însăși destinoțio artei 
- poporul. De la nașterea sa 
ca artă, in antichitate, și pină 
in miezul contemporaneității 
noastre teatrul o fost și este 
sensibil Io toote transformările 
societății, s-a dovedit a fi nu o 
instituție ortistico ruptă de rea
litate. ci cu rădăcini adinei in 
ea și modelatoare o convinge
rilor, sentimentelor și ideilor o- 
mului. Este importont ce și cum 
transmitem — mesajul ideolo
gic ol piesei si îmbrăcăluro or- 
tistică cea moi odecvotă con
vingerii.

Sau stins ecourile stogiunii 
1971—1972 Io Teatrul de stot 
Volea Jiului din Petroșani dor 
o început o intensă munco de 
creotie în vederea stagiunii a- 
propiote core vo începe în preaj
ma unui eveniment sociol-politic 
cu mari rezonanțe - sărbători
rea unui sfert de secol de la 
Droclomoreo Republicii. O re
trospectivă. oricît de sumară or 
fi ea. ore darul să focă eviden
te adevăratele succese ole tea
trului. Toote cele șase premie
re ou aparținut dromoturgiei 
românești, unele dintre ele crea
ții voloroase care ou concreti
zat resursele artistice ole co-

In aceste zile Casa de cultu
ră din Uricani cunoaște o vie 
activitate, de dimineața pină 
seara tîrziu, bărbați, femei și 
copii iși poartă pașii prin fața 
rafturilor cu cărți, alegîndu-și 
volumele de care au nevoie. 
Printre acești cititori pasionați 
r>m reținut pe șefii dc brigadă 
de la mina Uricani. Constantin 
Grădinare și Gheorghe Scorpie, 
alături de cititori ca Irma Ra
ță, Tudor Olaru și alții care se 
află mereu in fața bibliotecarei 
Valerica Bărbiei, despre care, 
dc asemenea, se pot spune lu
cruri frumoase. Este și una 
dintre cele mai conștiincioase 
soliste de muzică populară a 
Casei de cultură din Uricani. 
Firea ei blîndă atrage de la în
ceput ochiul cititorului.

Grija față de cititor și spi
ritul gospodăresc fac prima im
presie. La intrarea în bibliote

Vineri 5 decembrie 1952, Io 
Londra conținutul de onhidridâ 
sulfuroasă ol atmosferei atin
gea dublu nivelul sau obișnuit, 
iar duminică smogul era atit de 
dens incit în unele cortiere ale 
orașului vizibilitatea se redusese 
lo un metru. O osemeneo can
titate de smog a pătruns în ci
nematografe, astfel că numoi 
spectatorii primelor rinduri moi 
vedeou ecranul. Oamenii care 
mergeou pe cheiurile Tomisei 
au căzut in apele fluviului din 
couzo in/izibilității. Mulți lon
donezi s-au îmbolnăvit și s-o 
evaluat Io 4 000 numărul celor 
ol căror deces s-o datorat di
rect smogului.

Pentru mulți oomeni poluarea 
atmosferei s-o dovedit deja fa
tală.

Fenomenul a fost constotot

Îmbinarea deplină, armonioasă a intereselor
generale cu cele particulare

(Urmare din pag. 1) 

plătească contravaloarea lor 
calculată în condițiile legii. Ceea 
ce este nou fată de actualele 
reglementări, și după părerea 
mea deosebit de util, este că o- 
bligarea la plata despăgubirilor 
sau a contravalorii bunurilor cît 
și la restituirea sumelor înca
sate fără drept se face prin de
cizie de imputare emisă de con
ducătorul unității. Deosebit de 
importantă sub raportul scurtă
rii termenelor de recuperare a 
pagubelor și a formelor multi
ple practicate în prezent, pen
tru obținerea titlurilor executo
rii, sînt prevederile proiectului 
Codu.Jî Muncii care reglemen
tează că pentru acoperirea pa
gubelor aduse unității precum și 
pentru restituirea sumelor, sau 
plata contravalorii bunurilor ce 
nu mai pol fi restituite în na
tură, ori a serviciilor nedatorate, 
cel in cauză poate să-și ia un 
angajament de plată, în scris, 
care constituie titlul executoriu. 
Reglementările actuale prevăd 
angajamentul de plată ca titlu 
executoriu numai pentru gestio
nari, iar pentru drepturile înca
sate sau primite necuvenit este 
prevăzută calea acționării la co
misia de judecată, în vederea 
obținerii titlului executoriu. Un 
singur exemplu cred că e dea- 
juns să argumenteze importanța 
acestei prevederi : la dala de 21 
martie 1972 s-a constatat la E.M. 
Uricani că un număr de 136 sa- 
lariați de la sectorul de investiții 
au încasat necuvenit unele drep
turi de salarii în valoare de 23 
mii lei. In aceeași zi unitatea a

și silențios, aceosto s-a redus 
cu 40 procente între 1970 și 
1972 și se prevede o nouă re
ducere de 20 la sută pentru 
1974.

Pentru opă, lupto contra po
luării este mai veche și moi bi
ne organizată. Marele principiu 
feste de a lăsa să lucreze na
tura.

Trecem Io zgomot : se consi
deră că acesta este răspunză
tor in proporție de două treimi 
pentru epuizarea nervoasă a o- 
mului.

Pe acest plan s-au făcut pu
ține lucruri și se poate spune 
că interdicția vinzării accesorii
lor zgomotoase mai ales pentru 
vehicole cu două roți, rămine 
simbolică. Singurul fapt că din 
1965 „bangul" avioanelor cu 
reacție a dat naștere Io 1753 
procese, contra 148 numoi în 
1961 relevă progresul luării în 
atenție a acestui mare pericol 
public.

Oii, in această chestiune, lua
rea la cunoștință este un pas 
decisiv : restul sînt detalii de i- 
maginație și investiții.

(După Paris Match)
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Totuși, ca un cui al 
lui Pepelea, vechea 
gheretă de lemn a 
canionului a rămas 
pe loc, înghițind cir
ca 1,50—2 m din spa

bil circulației auto ? 
Nirl Trebuia doar ca 
și ceferiștii să-și adu
că, alături de gospo
darii orașului care au 
învestii multi bani în

țiul de circulație care 
ar fi trebuit lăsat li
ber pentru autovehi
cule. Era oare așa de 
grea mutarea canto
nului cu 2 metri late
ral (spre Livczeni) 
pentru a se deschide 
spațiul și mai favora

zona respectivă, con
tribuția lor; ori mu
țind actualul canton 
ori clădind altul nou 
de zidărie mai as- 
pectuos.

Probabil, se va face 
ceva cind se trece la 
lucrările propriu-zise

înaintat acțiune la comisia de 
judecată insă n-a obținui titlu
rile executorii docil la 7 iunie 
1972, fapt pentru care a fost in 
imposibilitate să-și recupereze 
suma susmenționată într-un 
termen mai scurt. La aceasta se 
mai adaugă și formalitățile 
greoaie cerute dc comisia de 
judecată, ca de exemplu sesiza
rea individuală, tabele individua
le cu natura și justificarea pa
gubei, copii de pe actele de con
statare și dc pe contractul in
dividual dc muncă, pentru fieca
re caz în parte etc.

Un alt element deosebit al 
noii reglementări este că răs
punderea materială pentru pagu
ba cauzală unității poale li sta
bilită — în cazul restituirii su
melor sau a contravalorii bunu
rilor ori serviciilor nedalorate 
— numai în cazul în care aceas
ta a fost constatată în cel mult 

Foto : Ion L1C1U

de electrificare a li
niei ferate. Slîlpii dc 
susținere a cablurilor 
sînt deja ridicați. Dai 
șantierul 71 construc
ții căi ferate are se
diul (birourile) doar 
la... 200 metri distan
ță de canionul buclu
caș. De ce nu-și coor
donează acțiunile cu 
cele ale organelor 
locale ? Doar s-a cri
ticat de nenumărate 
ori procedeul ca pe 
aceeași stradă diferi
te lucrări să se facă 
pe rînd...

Va urma o nouă 
spargere a asfaltului 
proaspăt turnat? Cine 
plătește ?

Șt. PUIU 

un an de la data primirii sume
lor sau bunurilor, sau de cind 
a benefiat dc serviciile nedalo
rate. De asemenea, apare noul 
termen de emitere a deciziei de 
imputare și anume, 60 dc zile 
(fată dc 30 zile din actuala re
glementare) de la data cind ce) 
in drept să emită decizia, a luat 
cunoștința. de producerea pagu
bei. După expirarea acestui ter
men prejudiciul se impută ce
lui vinovat de neluarea măsurii 
de imputare.

Imbinînd armonios interesele 
personale ale oamenilor muncii 
cu interesele generale a- 
le societății, prevederile 
proiectului noului Cod al Mun
cii, oglindesc și in problema răs
punderii materiale, odată mal 
mult, esența lor profund socia
listă, democratismul caracteristic 
orînduirii noastre.

uifi- 
noscop

Tescanii, o mică localitate 
din Moldavo, este unul din 
locurile In care fi-a petre>tiț 
o mare parte a vieții ale 
marele nostru muzician Geor
ge Enetcu. Aici a terminal el 
opera „Oedip" și celebrul 
poem .Vox Maris". Tot de 
Tescani se leagă și alte lu
crări enesciene, printre care 
poemul , Strigoii", compus 
pe versurile lui Eminescu, al 
cărui manuscris a fost consi
derat pierdut, încă in timpul 
primului război mondial B- 
ncscu a regretat continuu 
poemul, la care lucrase mult. 
După decenii, in urma cerce
tărilor intreprinsp de direc
torul muzeului .George Enes- 
cu" din București, Romeo 
Drăghici, manuscrisul poemu
lui a fost găsit la lași, fru
musețea lui fiind redată mu
zicii universale.

Tot la Toscani, artistul și-o 
scris, la II iulie 1946, ultima 
dorință : „Subsemnatul Geor
ge Enescu, din Bucuroșii, 
strada General Mânu Ib, îmi 
exprim dori fa ca să fiu in- 
mormintat la Tescani, jude
țul Bacău, alături de soția 
mea".

ir

„Cetatea Taurului" este de
numirea unei insule aflate 
in mijlocul unor mlaștine 
din apropierea localității Să- 
cueni, județul Bihor. Atrași 
de legendele locului, un grup 
de elevi au hotăril să cerce
teze „taina" cetății. Entuzias
mul lor tineresc s-a soldat 
cu o surpriză arheologică. Pe 
insula din mlaștini a /ost 
descoperită o cetate reală, 
construită de traci in perioa
da 1850-1450 i.e.n. In așeza
rea de la „Cetatea Taurului", 
specialiștii Muzeului Țârii 
Crișurilor, care cercetează a- 
cum sistematic locul, au gă
sit urmele unor mari locuin
țe, relicvele unor șanțuri 
pentru drenarea apelor, pre
cum și diverse obiecte ca riș- 
nițe de piatră și unelte agri
cole.

★

România este una dintre 
primele țări din lume care 
au introdus curentul electric 
ca energie pentru iluminatul 
locuințelor. ln 1882, la mai 
puțin de șase luni de la in
stalarea primei centrale e- 
lectrice din lume, intră in 
funcțiune la București o sta
ție electrică, alcătuită dintr-o 
locomobilă și un generator 
de curent, care servea la ilu
minarea palatelor de pe -a- 
lea Victoriei și din Coiro- 
ceni. Capitala României dis
punea de o rețea proprie de 
iluminat public al străzilor 
Și parcurilor, considerată u- 
na dintre cele dinții de pe 
continent. Primul oraș din 
Europa care a folosit ilumi
natul electric al străzilor a 
fost Timișoara. Ulterior, alte 
orașe introduc acest sistem, 
înaintea multor capitale ale 
lumii. Printre acestea se află 
Caransebeș și Băile Hercula- 
ne (1885), Galați (1892), Satu 
Mare și Sighet (1893), Piatra 
Neamț (1895) etc. Tot in do
meniul utilizării publice a cu
rentului electric, orașul Bucu
rești contează in istoria 
transporturilor ca unul din
tre primele care au utilizat 
tramvaiele electrice. De ase
menea, centrala hidroelectri- 

^a^u, clădită in 
1896, este considerată ca fi
ind a treia hidrocentrală din 
lume, ca vechime.

A

Ungă Rișnov, județul Bra
șov, in preajma noului drum 
aflat in construcție spre Po
iana Brașov, a fost descope
rita o uriașă grotă. In inte
riorul ei ar putea încăpea o 
clădire cu dimensiunile hote
lului Carpați din Brașov. 
Peștera adăpostește un țru- 
mos lac și are galerii împo
dobite cu stalactite și stalag
mite, care se întind mult în 
trupul de calcar al munților.

Caverna suscită un deose
bit interes științific și turis
tic.

A

ln Car pățit Orientali a 
fost identificat și pus sub 
ocrotire arborele Pinus Cent- ' 
bra. relicvă din epoca ter
țiara. .Aria de răspîndire a 
acestui arbore se găsești in 
zona lacului Bila _ ' /.0/n 
izvoarele piriului Giumalău 
și Masivul Călimani. unde 
s-au descoperit cîteva sute de 
exemplare, unele cu vechi
me seculară. Dat fiind faptul 
ca Pinus Cembra se află pe 
cale de dispariție. Corn'sin 
pentru ocrotirea naturii și In
spectoratul silvic Suceava au 
hotarit reproducerea phnt-i 
m pepinierele speciale și pro
tejarea rezervațiilor existen
te.

*

y°stclul Lazăr, din comuna 
^lzar^n. situat in apropiere 
de Gheorghieni. construit in 
secolele XV - XV///, a fost 
gazda unor oaspeți iluștri. 
Printre aceștia se află Petru 
hareș, retras pentru un tini» 
aici și Nlifinea Vodă.

Clădirea acestui caste» ra
re prezintă un deosebit’ in
teres istoric și arhitectonic a 
fost supusă, in ultimii ani u- 
nor importante lucrări de re
facere Primele trei mari cor
puri de clădire au și fost 
restaurate. In interiorul lor 
au fost amenajate expoziții, 
care prezintă docunumte și 
materiale fnfăjișfnd istoria 
castelului șt a domeniilor < i 
le.
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Dezbateri vii, responsabile în adunările generale 
ale oamenilor muncii

Valorificarea integrală a resurselor umane și tehnice —
pirghie eficientă in eforturile de redresare

Colectivul exploatării miniere 
Fetrila a reușit in perioada fit 
cărei bilanț participanții la n- 
dunarca generals n oamenilor 
muncii l-eu dezbătui — prime
le 6 luni ale anului — sfi ob
țină unele rezultate pozitive 
în îndeplinirea sarcinilor ce le 
revin. EJe s-au concretizat în 
realizarea planului producției 
de cărbune în patru din luni
le trecute din an și. de ase
menea, în economii la cheltuieli 
materiale total izind 557000 lei 
în activitatea dc producție și 
266 000 lei în activitatea dc in
vestiții, rezultate din reducerea 
consumului specific de lemn dc 
mină cu 0,6 mc/1 000 tone căr
bune și a celui dc cherestea cu 
1,0 mc/1 000 t, precum și din 
creșterea gradului dc i'cfolosire 
a armăturilor metalice de la 
60 la 71 la sută.

Am consemnat aceste succe
se pentru că ele exprimă un 
fapt real, obținut prin efortul 
susținut, lăudabil, al interesu
lui colectiv dc aici, dar care, 
din păcate nu scuză același 
colectiv pentru realizarea doar 
în proporție de 96,5 la sută a 
producției globale dc cărbune 
și pentru minusul dc 2 854 000 
lei înregistrat la planul de be
neficii din producție.

Am găsit de cuviință că e in
teresant să extragem neschim
bat din darea de seamă a co
mitetului oamenilor muncii un 
pasaj i rCauzele acestor ncrcali- 
zări sînt multiple, ele fiind a- 
nalizate în fiecare lună de că
tre comitetul oamenilor mun
cii, de către conducerile sectoa
relor cu participarea cadrelor 
cu funcții de răspundere... de 
fiecare dată stabilindu-sc mă
suri concrete. Insă, lipsa de ?- 
xigență în aplicarea și urmă

rirea operativă a acestora nu 
șl-cvu dovedit eficiența'. Subli
niem și ne aliniem acestei pă
reri autocritice cu completarea 
că, probabil, lipsa dc exigență în 
aplicarea Și urmărirea opera
tivă a măsurilor (cu participa
rea cadrelor cu funcții dc răs
pundere !) a avut ca efect... ine
ficienta. Ne sprijinim afirmația 
pe spusele unui miner din sec
torul 11, tordache Stan : „Cinci 
primim foaia dc acord ni se 
explică : ăsta c planul, trebuie 
făcut. Cum il facem ne intere
sează pe noi (ccj din brigadă 
— n.r). Pătimim din lipsă dc 
material lemnos : utilajele e- 
lectromecanice sint uzate, ne- 
întreținute, asistența insuficicn 
tă dc către cei in grija cărora 
ar trebui să fie". Continuînd a- 
'.ccași idee inginerul Arghir 
Păcurarii, șeful sectorului II, 
preciza : acum redresarea pare 
posibilă, după ce mult timp 
sectorul 11 nu și-a onorai sar
cinile. Vrem să trecem la ex
ploatarea cu frontale în stratul 
111, avem transport centralizat 
mecanizat in sector, dar pentru 
a beneficia de avantajele aces
tor soluții tehnice se pun citeva 
probleme. Rezolvarea lor este, 
din păcate, amînată de la o șe
dință la alta.

Ceea ce nu a cuprins în
deajuns darea de seamă, au 
reușit să abordeze în cuvîntul 
lor, participant ii la dezbateri 
șefi de brigadă destoinici ca 
Eugen Voicu, Marin Ghizdăves- 
cu, Mihai Țigăcru, IIie Graure, 
Nicu Vasilache sau conducători 
de sectoare inginerii Marin Ră- 
duț, Cornel Bosa și Benone 
Costinaș. subinginerul Brutus 
Bura și tehnicianul Mircea 
Moldovan. Atitudinea lor a do
vedit că fiecare este conștient

minei Pelrila
dc calitatea dc proprietari 
ai mijloacelor dc producție că 
aceasta ii obligă la gospodări
rea judicioasă a bogățiilor pu
se la dispoziție dc către stat și 
că, pentru a beneficia de pro
dusul muncii lor, acesta tre
buie mai întîi să fie creat. Ele
mentul economic, reflectat pa
lid și ncanalizat suficient în re
ferat a persistat însă în discu
ții. dovedind preocupările fie
cărui om al muncii de a răs
punde cerințelor majore pe ca
re lc pun în fața tuturor ho- 
tăririlc adoptate dc Conferin
ța Națională a partidului care 
au ca țel suprem realizarea cin
cinalului înainte dc termen.

Se impune, așa cum remar
ca un participant autorizat și 
competent, ca în noul program 
de lucru în schimburi de 6 
orc să fie majorat numărul 
muncitorilor care lucrează în 
abataje și locurile dc muncă 
direct productive in defavoarea 
celor de i‘egie (și nu invers 
precum s-a întîmplat la mina 
Petri la), iar pentru cei care 
răinîn în continuare la deser
virea fronturilor dc lucru să se 
aplice metode de cointeresare 
la realizarea sarcinilor proprii 
și .ale formațiilor din care fac 
parte. Noile documente și legi 
aflate în proiect, au fost 
elaborate de Conferința Națio
nală a partidului, in sprijinul 
acestei idei și ele trebuie apli
cate. Descongestionarea puțului 
principal prin punerea în func
țiune a puțului 2 est, urgenta
rea lucrărilor de montaj a ben
zilor transportoare pînă la ori
zontul XIV A care vor deservi 
sectorul III și V pcrmițînd fo
losirea puțului 12 pentru nevoi
le lucrărilor miniere de inves
tiții în adinei me, lucrări care

asigură capacitățile viitoare ale 
minei, ca și alte probleme care 
s-au ridicat sînt sarcini de 
competența comitetului oame
nilor muncii cc vor conduce la 
recuperarea rămînorilor în ur
mă.

Așa cum se exprima în con
cluziile pe marginea adună
rii la care ne referim, tovarășul 
David Lazăr, secretarul comite
tului județean dc partid, co
lectivul de aici este cunoscut 
pentru reușitele sale în orga
nizarea producției, pentru mo
dul în care s-a achitat întot
deauna dc sarcinile cc-i revin. 
Lucrînd cu sîrguință pentru a- 
plicarea măsurilor stabilite de 
documentele Conferinței Națio
nale, pentru transpunerea în 
fapte a propunerilor celor pre- 
zenți la adunare — reprezen
tanți prin mandat ai tuturor 
salariaților — recuperarea pro
ducției de cărbune este posi
bilă.

La mină e în aplicare o nouă 
metodă de exploatare în stratul 
3, s-au făcut primele încercări 
de tăiere mecanizată în strate 
subțiri, sînt în montare insta
lații de încărcare și transport 
mecanizat la suprafață și se 
încearcă numeroase soluții mo
derne care să elimine efortul 
fizic al muncitorilor și să ducă 
la creșterea productivității. 
Toate acestea, îmbinate cu o 
disciplină fermă care să fina
lizeze eforturile de gîndire co
lective, constituie perspectiv® 
sigure ale redresării activității 
economice, realizării sarcinilor 
la producția de cărbune pe a- 
cest an, continuării cu succes 
a acțiunilor care au drept țel 
îndeplinirea cincinalului înainte 
de termen.

A. HOFFMAN

„Ș I R I A N U L“

Fotbal

Nollffl - în Ml wffllnliv 
It tineret al Moiei

Mărfuri la timp și de bună calitate

Tinerii Simorris Oscar și Iosif 
Iacob au realizat primul scurl- 
metraj al cineclubului Amafilro 
din Lupeni, inspirat din frumu
sețile județului. Intitulat „Șiria- 
nul", filmul redă imagini de o 
inegalabilă frumusețe ale vîrfu- 
lui cu același nume, urmărind

totodată peripețiile de drumeție 
ale unui grup de turiști.

Pelicula este o primă încer
care (izbutită) dinlr-un ciclu de 
filme Pe care cei doi ■ incașii 
amatori și-au propus să-l reali
zeze, avînd ca temă frumuseți
le naturale ale patriei.

După cum se știe, duminica 
viitoare, ca revanșă <j partidei 
disputați? in urmă cu -l fini la 
Llnz, va avea loc o -dublă intfl- 
nirr amicală <la nivel dc repre
zentative A și tineret) intre Ro
mânia și Austria.

In vederea acesloi dispute, 
antrenorii federali Angelo Nicu- 
lescu și Cornel Drăgușin — ti
vind în vedere comportarea 
fotbaliștilor vizați de selecțio
nare in partidele inaugurale ale 
noului campionat cil și vechile 
„osaturi" alo celor două for
mații -- au stabilii componența 
definitivă a loturilor reprezen
tative A și tinerel. Alcătuirea 
acestor loturi find ratificata de 
către Biroul federal, selecționa- 
bilii vor intra de mîine în ta
bere dc pregătiri...

Lotul national A și-a păstrat 
în linii mari, configurația. Ală
turi de vechii titulari (Adama 
clic, Sălmărcanu. Dinu.Deleanii. 
Dumitru. Radu Nunweiler, Iu 
cescci, Dembrovschl. Dobrln. 
lordănescu, Domide). notăm rea- 
fariția lui Raducanu și citeva 
prezente complet inedite. Este 
vorba despre Dobrău (Dinamo 
București). Antonescu (Farul 
Constanta), Velea și Marco 
(„U." Craiova).

In ce privește lotul de tineret, 
este dc remarcat „rezistenta" 
nucleului de jucători care au 
făcut part** din formația opusă 
reprezentativei similare a Fran
ței, la Le Havre, în primăvară. 
Recitind numele celor prinși în 
vederile selecționerilor se re
marcă faptul că, în acest lot, a- 
par alături de cîtiva fotbaliști 
alinți încă sub vizonii lui An
gelo Niculescu (Ștefan. lordache 
Năslase. Mircea Sandu) și o 
pleiadă de linrei jucători, recent 
remarcați ca Sameș. Anghelini 
Trol, Dumilriu IV...

La a doua sa selecționare în 
lotul de tineret al României, 
jiulislul GHEORGHE MULȚES- 
CU are deja o „carte de vizită" 
care impune. După debutul con
cludent de la Le Hâvre, Mul- 
tescu — avindu-se, bineînțeles, 
în vedere faptul că în echipa sa

de club, Jiul, este un pion dc bâ
ză, un factor hotărîtor în de
ciderea rezultatului unui med 
— a fost rechemat, deci, în 
„anticamera" lotului A. Va fa
ce parte, alături de Pelreanu șl 
Marin Slellan (Rapid), Mlrcea 
Sandu, Trol ,ș) Năslase din li
nia ofensivă a reprezentativei 
de tinerel a României! Este a- 
cesl lucru, in primul rînrf, o re
cunoaștere a calităților lehnice 
indubitabile ale acestui fotba
list în continuă devenire șl în 
al doilea rind, o... probă dc în
cercare a obligațiilor pe < are 
trebuie să și le asnmc Mulțescu, 
pentru a răspunde oricine). orl- 
nnde șl peste nivelul... minimu
lui efori, prelențllor care-l stau 
în față.

Reamintim lui Mulțescu a- 
ceste cerințe esențiale, intru» it 
știni prea bine — și toți iubi
torii fotbalului o știu în ■ ași 
măsură — că auloaugmenbirca 
unor calități abia incipiente, 
„fumurile" care umflă nejustk 
fical capetele tinere și fură ju
decată nu au dus nicicfnd la 
rezultate mari. Mulțescu e ta
lentat (o știm cu toții), e la în
ceput dc drum (o știm, de ase
menea, cu lotii) și ar fi păcal 
să vadă allfol, intr-un r»>z fa
cil, marca poartă care i se 
deschide azi în lata... Avem 
insă convingerea că „Gigi" va 
înțelege bine aceste cuvinte, le 
va descifra sensurile, va medi
ta asupra a ceea ce are de fă
cut, în continuare, pcnlru a 
răspunde inteqral posibilităților 
care-i stau înainte, nu se va 
lăsa lîril pe panta minimei re
zistente în fata .dulcegăriilor" 
vieții și se va comporta, în vii
tor, la inăllimea talentului pe 
care-l posedă, exigent la ma
ximum cu el însuși, așa rum 
nu au fosl cindva cei ce s-au 
ratat rapid, „aulodizolvîndu-se" 
din motive dc... narcisism fotba
listici

Sperînd că aceste rincurl 
n-au fosl scrise în van, să-i do
rim lui Mulțescu ascensiune ra
pidă pe scara valorilor I ’ ba
lului autohtoni...

V. T.

pentru oamenii muncii
Trccind în revistă activitatea 

desfășurată pe timpul primului 
semestru al acestui an, aduna
rea generală a oamenilor mun
cii de la O.C.L. alimentara din 
jnun.cipiul Petroșani a reușit 
să întreprindă o analiză, menită 
să constituie o bună bază de 
plecare pcnlru munca de viitor. 
Darea de scamă prezentată de 
către tovarășul Cazimir Davido- 
vici, președintele comitetului oa
menilor muncii a examinat des
tul de analitic atît rezultatele 
pozitive obținute cit și mulțe 
din lipsurile ce s-au manifestat. 
Preocupindu-se de aspectul po
zitiv al activității a foșt scos 
în relief faptul că în comparație 
cu realizările anului 197i — pe
rioada corespunzătoare — s-au 
vîndul în acest an cu 5 200 mii 
lei mai multe mărfuri. Rezulta
tele bune obținute sînt o conse
cință firească a interesului de
pus de critre majoritateș lucrăto
rilor din acest sector. Printre a- 
ceștia au fost amintiți Maria 
Croiloru, Aurelia Roff, Ecateri- 
na Furtună. Constantin Angliei 
și alții din orașul Petroșani, Vir
ginia Goga și Aurel Vladislav 
-din comuna Bănița, Ana Matei 
din comuna Aninoasa, Iosif 
Blass, Maria Nicolaescu, Marga
reta Horduna și alții din orașul 
Petrila, Ioan Alionesc, Arpad 
torto. Lucia Aron și alții din 
orașul Vulcan, Margareta Popa, 
JOrina Dobre, Elena Magda și al
ții din orașul Lupeni, Gheorghe 
Barbu și Teofil Făgaș din orașul 
Uricani etc. La capjtolul reali
zări au mai fost arătate încă o 
seamă de rezultate frumoase, 
dar în atenția dării de seamă a 
stat în mod deosebit examina
rea neajunsurilor ce au avut loc, 
a lipsurilor care prin natura lor 
au influențat ritmul și cadența 
activității generale, făcind ca u- 
nele compartimente să se men
țină sub nivelul cerințelor. O- 
cupîndu-se de acest aspect al 
situației de fapt, darea de scamă 
a scos in relief și o seamă de 
lucrători care s-au achitat nesa- 
lisfăcător de sarcini, care au 
manifestat o nepermisă lipsă de 
răspundere în gospodărirea măr
furilor. In acest sens nu fost 
menționați Mar a Duinea, Elena 
Olnru și Paulina Sepeliuc din o- 
rașul Petroșani, Iosif Demeter. 
Ioan Burlec și alții din Aninon- 
sa. Livia Popa, Iul ana Antal și 
Joan Bușoniu din Petrila. Ana 
Temascovici, Constantin Pop și 
Doina Dragnea din Vulcan, Mioa
ra Pădure și Catalina Coc din 
Lupeni, Mihai Damian din Uri
cani ele. La acest capitol al lip
surilor au mai fost mentionale

Maria Bălăcescu de la magazinul 
nr. 18, care, punînd în vînzare 
mărfuri necorespunzăloare cali
tativ, a fost amendată cu 1 500 
lei, Livia Popescu de la maga
zinul nr. 69, care, obișnuiește 
să condiționeze vînzarea mărfu
rilor, iar în loc de rest la cum
părături, oferă clienților... co
vrigi !

O situație nesatisfăcăloare s-a 
constatai în ceea ce privește 
starea unor gestiuni. De pildă, la 
magazinul nr. 10 — responsabil 
Irina Biro — s-a înregislrat în 
perioada acestui prim semestru 
un minus de 2 209 lei, la magazi
nul nr. 11 — responsabil Ana Poe- 
nar — un minus de 2 998 lei, la 
unitatea nr. 15 — responsabil
Adalbert Paljanoș — un minus 
de 9 954 lei etc. Ca urmare a ve
rificărilor efectuate, pe totalul 
organizației comerciale la care 
n» referim s-a constatat un mi
nus în valoare de 142 mii lei.

Rezultate sub așteptări au fosl 
înregistratele planul de aprovi
zionare, unde nerealizarea s-a 
ridicat la suma de 4 544 mii lei, 
cît și la rabatul comercial, care, 
în sumă absolută, a avut o nere- 
alizare de 131 mii lei.

Toate aceste lipsuri și altele 
ce au mai avut loc au fost pu
se în fata adunării generale de 
pe poziția unei apreciabile com
bativități; deschis, la persoană 
șl obiect. O astfel de poziție 
însă din păcate nu a fost susți
nută la modul cel mai corespun
zător de către toți cei care au 
luat cuvinlul. Majoritatea dintre 
aceștia — Constantin Domnițian, 
Dumitru Stefoani, Marin Sma- 
randa, loan Petrușca, Iosif Gra- 
uszam —- au vorbit prea puțin, 
sau deloc, de problemele concre
te ale muncii, de lipsuri și greu
tăți, limitîndu-se in luarea de 
angajamente ce au imprimat a- 
dunării, în cea mai mare parte 
a ei, un caracter festivist.

Fără îndoială angajamentele 
au frumusețea și rostul lor (cind 
sînt șj îndeplinite) dar, in ca
zul dat era nevoie de opinii, su
gestii, propuneri, participare ma
sivă la analiza problemelor puse 
în discuție. Nu mai sint de mult 
la modă „nucile discursuri", 
pompoase, pregătite dinainte, 
<~are de fapt nici nu strică nici 
nu dreg, decît încarcă inutil un 
anumit timp afectat unor proble
me de continui. ' â in < adrul or
ganizației comerciale la care ne 
referim, se mai folosesc unele 
procedee de multă vreme com
bătute, o confirmă și incidentul 
de loc scuzabil, legal de nume
le lui Alexandru Ghiura, care, 
deși apărea printre cei înscriși

la cuvînt, atunci cind i-a venit 
rindul a fost de negăsit, pentru 
că dumnealui... tocmai lipsea! 
Și atunci; de ce s-a înscris? 
Cînd s-a înscris și cine l-a în- 
.scris la :cuvînl ?...

Dincolo de aceste cazuri, ce 
au diluat într-o oarecare măsu
ră consistența adunării genera
le a oamenilor muncii din secto
rul de care ne ocupăm, e nece
sar să se re|ină contribuția efec
tivă pe care numeroși din cei 
ce au luat cuvîntul au adus-o, 
purtind discuții cu o problema
tică utilă. In acest sens pot fi a- 
minliți Maria Croiloru, de la 
magazinul nr. 8 Petroșani, Vio
rel Ciora, de la maga
zinul nr. 61 Lupeni, Con
stantin Angliei, președintele co
mitetului sindicatului și alții ca
re s-au referit la dezideratul bu
nei deserviri și a comportării ci
vilizate a personalului din uni
tăți, Ia faptul că repartiția măr
furilor nu se face întotdeauna 
destul de echilbrat, la situația 
inventarelor coin mod greșit se 
programează în ultima decadă a 
lunii, cînd de obicei magazinele 
au activitatea cea mai intensă, 
etc.

Adunarea generală a oameni
lor muncii din cadrul O.C.L. a- 
limentara cu loală repetarea u- 
nor probleme a reușit totuși să 
examineze de pe poziții cores
punzătoare activitatea primului 
semestru și să preconizeze unele 
măsuri capabile să ducă spre ob
ținerea de rezultate sporite. Tre
buie menționat însă că, dacă s-a 
bucurat dc o bună operativitate, 
nu a dispus în aceeași măsură 
și de combativitatea de care era 
nevoie. Cu toată exigența ce s-a 
manifestat îndeosebi de către 
președintele comitetului oameni
lor muncii pentru asigurarea u- 
nui spirit de participare efec
tivă din partea tuturor celor 
prezenți, nu s-a reușit totuși să 
se creeze o atmosferă do aten
ție și interes general, astfel incit 
destul de multi, în loc să urmă
rească ceea ce se dezbătea și-au 
făcut alte preocupări. Bunăoa
ră, In cel puțin clleva locuri 
din sală (ocupate îndeosebi de 
femei) s-au încins la un moment 
dat adevărate șuete, șușolindu- 
se despre toate nimicurile, ce nu 
aveau nimic comun nici cu lo
cul unde se aflau, nici cu pro
blemele la care fuseseră invita
te să ia parte. Și făceau acest 
lucru cu un asemenea degaja- 
ment, îneît, cu certitudine, nu 
ar mai fi putut surprinde, dacă 
la un moment dat, ar fi scos 
de pildă frumușel de prin poșefo

Reînnoîțî-vă abonamentele 
la ziarul „Steagul roșu“
Prețul unui abonament este de 8 lei lunar, 

24 Iei trimestrial.

Abonamentele pe luna septembrie se fac la 
chioșcurile și difuzorii de presă din întreprin
deri, pînă la data de 31 august a.c., inclusiv.

ASIGURAȚI-VĂ DIN TIMP ZIARUL DUM
NEAVOASTRĂ PREFERAT!

niște lucru de mină, începînd să 
croșeteze... ,

Dacă în cadrul adunării s-a 
insistat (și acesta a fost un 
lucru bun) asupra unor greu-1 
tăți _ provocate dc I.R.y„A. îr^ 
ridicarea ambalajelor, adueîn- 
du-se o serie de aspecte con
crete de care, delegatul între
prinderii respective, prezent la 
dezbateri, a luat cunoștință, 
mai puțin s-a făcut un aseme
nea lucru cu privire la pro
blema pîinii. Credem că aici 
e necesar să stăruim în mod 
cu totul deosebit și aceasta 
deoarece au devenit mult prea 
frecvente cazurile în care, |a 
centrele de desfacere a acestui 
produs se pune în vînzare pli
ne de calitate necorespunzătoa
re. Și cu atît mai mult se im
punea să se scoată la suprafa
ță acest mare neajuns, cu cît 
în sală se afla șeful serviciu
lui desfacere de la această în
treprindere care ar fi avut ast
fel prilejul să ia cunoștință 
în modul cel mai palpabil, dc 
legitima nemulțumire a consu
matorilor. Din păcate, însă, a- 
eeestă problemă arzătoare a 
fost doar enunțată. Nu s-a in
sistat nici asupra celor ce pro-* 
duc pîinea și nici asupra ce
lor care o vînd și care o re
cepționează superficial, iar cînd 
cumpărătorii Iși exprimă ne
mulțumirea în loc să ia act, și 
să promoveze măsuri de re
mediere a deficiențelor îi tra
tează cu ironii... (caz concret 
și destul de recent la magazi
nul nr. 12 Aeroport).

Nici despre unitățile dc des
facere a cărnii nu s-a vorbit 
suficient, deși trebuia, pentru 
că și aici s-au înmulțit cazuri
le în care măcelarii vînd cu 
preferință, își fac orarul așa 
cum le convine ele. Servitul cu 
preferință, manifestările de fa
voritism ,au fost de altfel mult 
prea palid tratate, deși exem
plele nu trebuie căutate prea 
mult (unitatea de măcelărie nr. 
126, magazinul autoservire nr. 
12 Aeroport, unitatea mczelă- 
rie nr. 5 de pe str. Republicii 
Petroșani etc.). E vremea să se 
curme odată cu asemenea 
practici, de a servi pe după 
tejghea, sau prin ușa din spa
te, sub pretextul revoltătoarei 
motivări că... era o cunoștință... 
o rudă... sau (cel mai frecvent)' 
nevasta șefului !...

Concluzionînd asupra dezba
terilor tovarășul Dumitru Bog
dan, directorul direcției comer
ciale județene și tovarășa Ma
rja Brănișteanu, din partea co
mitetului municipal P.C.R., au 
scos în evidență, prin cuvîntul lor 
multe din aceste lacune accch- 
tuînd asupra înlăturării lor. A- 
precîindu-se rezultatele bune 
obținute de unitatea în cauză, 
s-a accentuat, asupra necesită
ții de a se acorda o mai mare 
grijă pentru problema educării 
lucrătorilor, îndeosebi a celor 
tineri* pentru asigurarea unei 
ținute cil mai corespunzătoare 
tuturor magazinelor, cu referi
re specială la igienă.

Există premise promițătoare 
pentru ca în sectorul analizat 
să se_ facă pași foarte substan
țiali înainte, astfel incit urmă
torul prilej în care se va dez
bate activitatea desfășurată să 
poată evidenția succese și mai 
bune, spre legitima satisfacție 
a tuturor celor ce muncesc și 
trăiesc în acest vestit și bo
gat colț dc țară — Valea .Jiu
lui !
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ciplină : punerea unității in 
situația de a nu-și putea rea
liza planul, diminuarea sala
riilor tuturor muncitorilor și 
lipsirea familiilor lor de 
tihna vieții de toate zilele.

Este bine ca familiile unor 
asemenea muncitori, soțiile 
și copii, cunoscuții și priete
nii să caute să-i trezească la 
realitate, ca ei să vadă că o 
asemenea comportare nu le 
aduce nimic bun nici lor, 
nici colectivului.

Purtind o discuție pe a- 
ceastă temă cu un munci
tor dc la E. M. Dîlja, poves
tea cum într-una din zile, 
Irecînd pe stradă cu fetița sa 
de mină, aceasta s-a oprit 
în fața unei vitrine Și i-a 
cerut o ciocolată. „Nu am a-

Absența nemotivată
vut bani să-i cumpăr fiindcă 
las din cîștigul meu in fieca
re lună peste 500 lei Ia mi
nă". Fetița nu a înțeles a- 
(unci, de ce tatăl ei o lipsește 
de ciocolata care o dorea. Și 
poate că nu ințeleg mulți 
copii acest lucru—

A crea o opinie puternică, 
eficace împotriva celor care 
absentează nejuslificat este 
de datoria fiecărui om al 
minei. La sectorul II al mi
nei Dilja mai activează, adi
că fac parte încă... din efec
tivul minei muncitori ca : 
Constantin Moisei, Petru Ma
ghiar, Dinu Năslase, Petru 
Otviîs, Constantin Poleac, Va-

silc Andreescu, Marin Boboc, 
Gyula Kovacs a căror ab- 
sentări nemotivatc sînt re
simțite de colectiv.

La sectorul I, mai „încurcă 
lumea" muncitori ca Ion Cig- 
măianu Aurel Ivancu, Ion 
Surogan, Ion Trestian, Ghcor- 
giie Cheț, Francisc Sîolaric, 
Gheorghe Băluțoiu ș.a.

La sectorul III necinstesc 
munca unor harnici mineri 
salariați ca: Dominic Leh
ner, Ion Linguranu, Gheor- 
glie Ciuraru. Marin Dumi- 
trașcu, Panait Munteanu, 
Mihai Jura.. Cum te simți 
minerule care absentezi, ca
re nu-ți faci zilnic datoria.

cînd vezi in jurul tău cum 
(ara se ridică și înflorește 
ca să-și dea tot ce-ți trebuie 
ea oin, prin efortul vrednic, 
prin munca plină de devo
tament a poporului întreg din 
care și tu faci parte iar tu 
in schimb... E bine să ști că 
din ce în ce mai puțin ți se 
va putea tolera purtarea 
•Agricultorul pune piinc albă 
la temelia țării, constructorul 
înalță blocuri noi. furnalistul 
toarnă oțelul pentru betoa 
nele viitorului, minerul scoa 
te din adîncuri diamantele 
negre. Tu ce pui ? Tc-ai în
trebat ? Ești și tu un cetă
țean al patriei și știu că nu 
poți sta pasiv la o aseme 
nea operă ca cea Pe care 
dorim s-o realizăm... Atunci 
ce-ți grăiește conștiința ta ?
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Soarele răsare la ora 5,33 și 
apune hi ora 19.01. Zile trecu
te din nn — 240. Zile rămase 
— 126.

LUNI 28 AUGUST

Soarele răsare la ora 5,34 și 
apune la ora 18,59. Zile trecute 
din an — 241. Zile rămase — 
125.

EVENIMENTE

DUMINICA 27 AUGUST

1965 — A murit scriitorul 
Eusebiu Camilar (n. 1 X 1910); 
1770 S-a născut filozoful 
gtrinan* Georg Wilhelm Frie
drich Hegel (m. 14 XI 1831); 
1635 — A murit scriitorul spa
niol Lope de Vega. (n. 25 X 
1562); 1871 — S-a născut in 
S.UA. — scriitorul Theodore 
Dreiser (in. 28 XII 1945); 1946 
— A fost creată Uniunea In
ternațională a Studenților, 
A.I.S.

LUNI 28 AUGUST

1909 — S-a născut Asztalos 
Istvan, scriitor de limbă 
maghiară’ din România (m. 5 
martie I960); 1917 — .A mu
rit Calistrat Hogaș (55 de ani) 
1966 — A murit Leontin
Sălăjan activist de sea
mă al Partidului Comunist 
Român și al statului nostru so
cialist (n. 1913); 1862 — S-a 
născut poe'ul belgian Maurice 
Maeterlinck, laureat al Premiu
lui Nobel (m. 6 V 1949); 1749
S-a născut scriitorul Johann 
Wolfgang von Goethe (m. 22

III. 1832); 1828 — S-a născut 
scriitorul rus Lev Nicolaevici 
Tolstoi (m. 20 XI 1910); 1972 — 
Al VlI-lea Congres Interna
tional de Estetică cu tema, Es
tetica, arta și condiția umană 
contemporană (București) (28 
VIII - 2 IX).

Filme
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PETROȘANI — 7 Noiembrie: 
Marea dragoste-, Republica : 
B. D. la munte și la mare; 
PETRILA : Farmecul ținuturilor 
sălbatice; LONEA — Minerul: 
Locotenentul Bullitt; ANINOA
SA: Trenul; VULCAN: Evada
re din planeta maimuțelor; 
PAROȘENI : Băieți buni, băieți 
răi; BARBĂTENI : Bătălia de 
pe Nerelva. seriile I și II; 
LUPENI — Muncitoresc: Fe
ricit cel care ca Ulise; Cul
tural : Robin Hood ; URICANI ; 
Nu sînt Jerom.

LUNI 28 AUGUST

PETROȘANI — 7 Noiembrie: 
Prințul Baiaia; Republica: Pi- 
rosmanii; PETRILA: Farmecul 
ținuturilor sălbatice; LONEA 
— Minerul: Fuga, seriile I și 
II; ANINOASA : Trenul; VUL
CAN : 12 scaune, seriile I și II; 
PAROȘENI: Băieți buni, băieți 
răi; LUPENI — Muncitoresc: 
Fericit cel care ca Ulise; Cul
tural : Olesia; URICANI : Eu 
sînt Jerom.

diojurnal; 7,45 .Avanpremieră 
cotidiană; 8,00 Sumarul presei; 
8.08 Ilustrate muzicale; 9,00 O- 
ra satului; 10,00 Radiomagazi- 
nul femeilor; 10,30 Succese ale 
discului ; 11,00 Buletin de
știri; 11,05 Inlîlnire cu 
melodia populară și 
interpretul preferat; 11,35 Me
lodiile litoralului; 12,00 De toa
te pentru toți; 13,00 Radiojur
nal; 13,15 Relrenc fără vîrstă 
— muzică ușoară; 14,05 Unda 
veselă; 14,35 Melodii și inter
pret!; 15,00 Buletin de știri; 
15,05 Lucrări de Paul Conslan- 
tinescu; 15,30 Serial radiofonic 
pentru tinerii ascultători : „Cu
tezătorii" ; 16,35 Azi, în Româ
nia; 16,45 Sport și muzică; 
19,15 Radiojurnal; 19,30—24,00 
Estrada duminicală ; 22,00 Ra
diojurnal; 22,10 Panoramic 
sportiv; 22,50 Moment poetic; 
24,00 Buletin de știri; 0,03 — 
6,00 Estrada nocturnă.

l-w]

Transmisiune directă; 19,00 
Concert de muzică populară: 
19,20 1001 de seri; 19,30 Te
lejurnal; 20,00 Avanpremieră; 
20,05 Reportajul săptAmînii: 
.Drumuri suspendate'; 20,25 
Film artistic : ..Cavalerul Par- 
daillan"; 21,45 Intermezzo mu
zical cu formația Cantabile: 
22,00 Telejurnal; 22,15 Jocu 
rile Olimpice de vară — 1972

LUNI 28 AUGUST

15,00 Deschiderea emisiunii . 
18,00 Al 7-lea Congres interna 
țional de estetică — București 
1972; 18,30 Săptămîna în ima
gini 18,50 1001 de seri; 19,00 
Jocurile Olimpice de vară — 
1972; 20,00 Telejurnal; 20,30
Reflector; 20,45 Roman foile 
ton : .Rațiune și sensibilita
te"; 21,35 Reportaj TV. — 
.împreună"; 21,55 Selecțiuni 
din Festivalul dc muzică ușoa
ră „Lira din Bratislava; 22,10 
.24 de ore"; 22,30 Jocurile O- 
limpice de vară — 1972.
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6,00 Buletin de știri; 6,05 
Concertul dimineții; 7.00 Ra

DUMINICA 27 AUGUST

8,15 Gimnastica pentru toți; 
8,30 Cravatele roșii; 10,00 Via
ța satului; 11,10 Mari muzi
cieni la București; 12,00 De 
strajă patriei; 12,30 Emisiune 
în limba maghiară; 14,00 360 
dc grade; 15,05 Desene ani
mate; 15,Ediție specială a 
omisiunii „360 de grade"; 16,20 
Film serial pentru tineret : 
Civilul. Episodul I : Copilărie 
grea; 16,55 Fotbal : Campio
natul național. Divizia A.

Ieri, temperatura maximă, a 
aerului a fost de plus 18 gra
de la Petroșani și dr plus 10 
grade la Paring. Minimele au 
fost de plus 13 și, respectiv, 
plus 7 grade.

PENTRU U RMATOARELE 
24 DE ORE : Vreme in gene
ral închisă cu cer mai mult 
noros. Vor cădea precipitații 
slabe sub formă de averse 
însoțite de descărcări electri
ce. Vînt slab pînă la potrivit 
din nord-vest.
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La Tîrgul dc mostre 
de bunuri de larg consum

De la deschiderea sa, Tîrgul de mostre de bunuri de 
larg consum a fost vizitat de mai mult de 325 000 de cetfl- 
țefii din București și din țară

In această perioadă, standurile Tîrgului nu fost vizitate 
și d- membri a 40 dc delegații de peste hotare, oameni de 
afaceri și reprezentanți ui comerțului și industriei din Bel
gia. Cehoslovacia. Canada, Egipt, Franța. Italia. Israel, O- 
landa, Statele Unite, Uniunea Sovietică ele. Oaspeții străini 
au avut ocazia să ia cunoștință astfel de realizările indus
triei noastre de specialitate, ale c ooperației meșteșugărești și 

de consum, ale întreprinderilor județene. Multi dintre ei 
și-nu notat impresiile din care spicuim cîtcva — în „Cartea 
dc onoare a tîrgului" sau in Caietele standurilor".

V. S. Vronchin, conducătorul delegației uzinei „Frezor* 
din Moscova ..Ne-am convins că oamenii muncii din 
România au la dispoziție sortimente variate și de calitate 
de bunuri de larg consum, ceea ce demonstrează convin
gător că industria românească are mari posibilități dc 
dezvoltare, că nivelul de trai al oamenilor muncii din ța
ra dumneavoastră este în continuă creștere*.

Dc asemenea, membrii unei delegații din R.D. Germa
nă, care au vizitat țara noastră și au fost și oaspeți ai Tîr
gului. au scris in „Cartea de onoare", printre altele : „Am 
remarcat bunul gust al croației de bunuri de larg consum, 
calitatea și modul deosebit de prezentare a acestora. Sîntcm 
convinși, in baza celor văzute, că între țările noastre sînt 
posibilități mari de dezvoltare a schimbului de mărfuri pen
tru anul 1973*.

Oaspetele egiptean Mustafa Mohamed al Baradai, din 
Cairo, și-a exprimat astfel admirația pentru cele constatate 
in timpul vizitei în pavilioanele Tîrgului : ..Această expo
ziție ne-a lăsat — mic și color ce mă însoțesc — o profun
dă impresie ! Am avut ocazia să luăm cunoștință de pro
gresul deosebit și dezvoltarea impetuoasă a industriei 
românești producătoare dc mărfuri pentru populație. Vă 
dorim noi succese in toate domeniile*.

Din informațiile primite dc la direcția Tîrgului, pînă 
acum au fost încheiate cu parteneri străini contracte dc 
livrări de mărfuri pentru anul 1973 în valoare dc 1,6 mi
liarde Ici.

(Ager preș)

Noi obiective turistice
pe

Pe liloral a început construc
ția unor noi obiective turistice 
și de tratamente. In zona sudi
că, intre stațiunile Jupiter și 
Venus, a început turnarea 
fundațiilor la un marc și mo
dern complex de odihnă, cu
prinzi nd trei hoteluri cu 3 000 
d-e locuri și opt restaurante, 
prevăzute a fi date în folosință 
pentru sezonul viitor. De aseme
nea. intre Mangalia și tinăra 
stațiune Saturn a fost ampla
sată încă o bază de tratamente 
balneoloqice cu 500 de locuri
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care va pune în valoare nămo
lurile de turbă și apele tnezo- 
termale descoperite în această 
zonă. De asemenea, pentru a 
da posibilitate unui număr spo
rit de localnici și turiști să be
neficieze de proprietățile cura
tive ale apei și nămolului de 
Techirghiol, pe malul lacului 
s-a proiectat construirea unei 
noi baze de Iratamente cu băi 
reci, mărindu-se astfel cu ciica 
2 000 locuri capacitatea celor e- 
xislente aici.

(Agcrpres)

în legătură cu activitatea 
teroristă a elementelor 
extremiste din rîndul 

emigranților iugoslavi
BELGRAD 26 (Agcrpres). — 

Agenția Taniug informează că 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia 
la Stockholm, Risto Dzunov, a 
înminat lui Krister Wickman, 
ministrul de externe al Suediei, 
un aide memoire al guvernului 
iugoslav, privind activitatea te
roristă desfășurată de emigrant! 
ce se situează pe o poziție anti- 
iugoslavă, transmite agenția 
Taniug.

Arătînd că o serie dc măsuri 
in această chestiune au și fost 
luate, ministrul de externe sue
dez. a relevat că va studia cu 
luare aminte documentul ce I 
s-a remis, acesta urmînd a fi e- 
xaminat, de asemenea, la nive
lul cabinetului, și că guvernul 
iugoslav va fi informai în de
taliu asupra noilor măsuri ce 
vor fi întreprinse.

Miloș Lalovici, adjunct al 
secretarului federal pentru a- 
faceri externe al R.S.F. Iugos
lavia, l-a primit pe Malcolm 
Toon, ambasadorul S.U.A. la 
Belgrad, căruia i-a înmînat o 
copie a aide memoirc-ului pre
gătit de guvernul iugoslav în 
problema activităților anti-iugos- 
lave desfășurate de elemente 
emigrante extremiste în Statele 
Unite, document care cere ca 
guvernul american să ia măsuri 
energice pentru a pune capăt 
acestor activități și a Ie face 
imposibile pe viitor.

MUNCHEN72

Ambasadorul american și-a 
exprimat convingerea că guver
nul său va studia cu deosebită 
atenție acest aide memoire și 
va avea în vederea măsurile 
corespunzătoare ce urmează a 
fl luate In spiritul dorinței șl 
interesului celor două părți de 
a continua dezvoltarea bunelor 
relații dintre Statele Unite șl 
Iugoslavia.

Situația din Argentina
BUENOS AIRES 26 (Agcrpres). 

— Activitatea fabricilor, uzine
lor și instituțiilor din orașul 
Cordoba — unul din cele mai 
importante centre industriale 
din Argentina — a fost parali
zată vineri de greva dc 14 ore 
declanșată la chemarea Confe
derației Generale a Muncii, îm
potriva închiderii sediului și in-

Pregătiri pentru zborul navei „Apollo-17“
CAPE KENNEDY 26 (Ager 

preș). — Nava spațială „Apo
llo — 17“ a fost instalată vineri 
în vîrful rachetei „Saturn V", 
care urmează să o lanseze spre 
Lună, în cadrul ultimei misiuni 
selenare americane din acest 
deceniu, la 6 decembrie. Trenul 

se desfășoară Jocurile Olimpice. 
II insoțesc: Avery Brundage, 
președintele in funcție al Co
mitetului Internațional Olimpic, 
Willi Daume, președintele Co
mitetului de organizare, Georg 
Kronawitter, primarul orașului

+ Porturile dc pe coasta ves
tică a Canadei sini în prezent 
paralizate de grevă. Sindicatul 
docherilor a hotăril vineri extin
derea la întreaga coastă a ac
țiunii revendicative declanșate 
în urmă cu două săptăminl la 
Vancouver. Muncitorii portuari 
reclamă îmbunătățirea condiții 
lor de muncă și viață.

♦ Comitetul de decolonizare 
al O.N.U. o recomandat, vineri, 
Adunării Generale să includă 
arhipelagul Insulelor Comoro,' a- 

lorzicerii de către autoritățile 
locale a tuturor activităților 
centralei sindicale. Guvernul 
provinciei Cordoba a hotărîl a- 
cesle măsuri în urma apelului 
la grevă generală de 24 de ore, 
lansat de C.G.M. în semn de 
protest împotriva uciderii a 16 
deținuți politici în cursul unor 
incidente petrecute la baza a- 
eronavală Trclew.

spațial are lungimea de 110 m. 
El va fi trasporlal pe rampa de' 
lansare, situată le 6 km de ha
la de asamblare, luni dimineață. 
In fața tehnicienilor N.A.S.A. se 
află 15 săplămîni de pregătiri 
minuțioase, care includ verifi- 

ză un intermezzo de reprezen
tații folclorice la care-și dau 
concursul baletul folcloric me
xican și ansambluri de dansuri 
bavareze. Apoi, mii de porumbei- 
albi, simbol al flăcii, săgetea
ză crîmpeiul de cer de deasu- 

vind în prezent statutul dc te
ritoriu de peste mări al Franței, 
pe lista teritoriilor cărora le es
te aplicabilă Declarația O.N.U 
privind decolonizarea.

♦ Șapte pompieri au pierit 
In timpul operațiunilor de slin 
gcrc a unul Incendiu declanșat 
Intr-un depozit de textile din 
Glasgow. Potrivit poliției, vicii 
mele au fost surprinse de o par
te a acoperișului caro s-a pră
bușit. Alțl cinci pompieri au 
fost răniți.

♦ Juriul salonului internațio
nal al afișului de film organizai 
in cadrul Festivalului interna
țional al filmului de la Ottawa 
a decernat Medalia de Merit 
(cea mai înaltă distincție) unul 
număr de cinci afișe prezenta
te de artiști români.

♦ La Panmunjon a avut loc 
o nouă înlîlnire a secretarilor 
celor două părți în Comisia mi
litară dc armistițiu în Coreea, 
transmite agenția A.C.T.C. Re
prezentantul R.P.D. Coreene a 
protestai pe lîngă partea adver
să în legătură cu faptul că mi
litari americani au introdus dc 
mai multe ori în cursul lunii 
august mitraliere șl alt arma
ment în partea de sud a cartie
rului general al Comisiei.

carea piesă cu piesă a diferite
lor sisteme ale rachetei, cabi
nei de comandă și modulului 
lunar. Șeful echipelor de efec
tuare a testelor, George Page 
a declarat că cele trei compo
nente ale trenului spațial sînt 
în prezent in stare perfectă de 
funcționare și, că, după toate 
probabilitățile, nu va interveni 
nimic de natură să impună o a- 
mînare a lansării.

Echipajul navei este alcătuit 
din Eugene Cernan, Ronald E- 
vans Și Harrison Schmitt, acesta 
din urmă geolog de profesie 
Cernan și Schmitt urmează să 
aselenizeze la 11 decembrie în- 
tr-o zonă situată la sud-est de 
Marea Liniștii. Amerizarea este 
prevăzută pentru 19 decembrie.

încheierea programului Apo
llo va însemna, printre altele.

Unul din cele mai grave 
accidente de circulație

HAGA 26 (Agcrpres). — Ac
cidentul produs vineri diminea
ță pe autostrada ce leagă Olan
da de Belgia, in apropierea lo
calității Breda, este unul din 
cele mal grave survenite in E- 
uropa în ultimii ani. Potrivit 
precizărilor poliției, aproape de 
ora șase dimineața două ca
mioane, dintre care unul cis
ternă, s-au ciocnit din cauza 
cetii dese (potrivit unui martor 
vizibilitatea era redusă aproape 
la zero). Camionul cisternă ca
re transporta acelat lichid. o 
luat foc și apoi o explodat.

„F.F.A. Viscoza“ Lupeni 
recrutează

™ absolvenți ai școlii 
generale (băieți)

pentru înscrierea la examenul de admitere, se
siunea septembrie, la Școala profesională Brăi
la, cu durata de 3 ani în specialitatea „OPERA
TOR CHIMIST".

înscrierile se fac la serviciul tehnic al 
F.F.A. „Viscoza" Lupeni, pînă la data de 28 
august 1972.

După absolvire, elevii vor fi încadrați ca 
muncitori calificați la F.F.A. „Viscoza" Lupeni.

Informații suplimentare se pot obține la 
serviciul tehnic al unității.

A 
întreprinderea 
de materiale

Fragmente din cele două vehi
cule, în flăcări, au fost aruncate 
Ia mare distanță, incendiind un 
număr dc automobile. S-o pio- 
dus o ciocnire In lanț in car” 
aproximativ 70 dc autoturism 
șl camioane au fost dlslru-e. 
Violenta șocului o fost atil do 
mare, incit o mașină „Volks
wagen" a fost redusă la un pa
chet lung de 40 cm, iar un ,CI- 
lrocn-2 C.V." a (ost turtii H'e- 
ralmente sub un camion greu.

Accidentul s-a soldat după 
cum s-o anunțat, cu 13 morb șl 
40 dc răniți, dintre care o rarte 
în stare gravă.


