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pe tovarășul Stane
Tovarășul Nlcolae Ceaușescu, 

.secretar general al Partidului 
Comunist Român, ,i primit, în 
după-amiaza zilei de vineri, 1 
septembrie, pe tovarășul Stano 
Dolanț, secretarul Biroului Exe
cutiv al Prezidiului Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, însoțit 
de tovarășii Kiro Gligorov, mem
bru al Biroului Executiv al Pre
zidiului U.C.I., Andrei Marinț, 
secretar al Secretariatului Cl.G. 
al U.C. din Slovenia, care, la In
vitația C.C. al P.C.R., tșl petrec

odihnă în lanconcediul de 
noastră.

Li primire au participat tova- 
r.i-ii Paul Niculescu-Mizil, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al G.G. al 
P.G.R. și Ștefan Andrei, secretar 
al G.C, al P.G.R.

In cursul convorbirii, care a 
avut loc cu acest prilej, s-au 
evidențiat cu satisfacție legă
turile strînse de prietenie și 
colaborare pe multiple planuri 
dintre Partidul Comunist Român

Dolanț

1947 - 1972 În întîmpinarea celei de-a XXV-a aniversări a Republicii

Avînt și dăruire în muncă pentru 
realizarea țelului suprem al întrecerii
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I COLECTIVUL MINEI URICANI
De la ANGAJAMENTE la FAPTE

La preparația din Lupeni

A ÎNCHEIAT si) LUNA AUGUST
E CU ROD BOGAT

integra in procesul extractiv
Prof. dr. ing. ILIE CONSTANTINESCU

prorector al Institutului dc mi no Petroșani

Uricănenii. așa cum 
ne-am obișnuit, și-au vă
zut împlinită și in luna 
care s-a încheia! dorin
ța unanimă dc a păstra 
locul de frunte intre co
lectivele miniere ale 
Văii Jiului. Sfirșitul lu
nii a însemnat aici, încă 
o dată, realizarea inte
grală a sarcinilor dc 
plan Ia producția de căr
bune și la lucrările de 
pregătire.

Satisfacția colectivului, 
vrednic și capabil, este 
majorată de faptul că 
cele 215 tone cărbune 
produse peste plan revin 
in aceeași măsură tutu
ror celor trei sectoare

de producție ale minei 
fiecare din ele raportînd 
un bilanț, pozitiv la sfir
șitul lunii august.

Alături de priccpuții 
tehnicieni șl ingineri ai 
acestui colectiv, care nu 
dezmint nici acum faima 
cu care sînt cunoscuți 
in Vale, de buni organi
zatori. brigăzile din aba
taje șl înaintări, au de
pus eforturi susținute, 
intrecindu-se cu dăruire, 
în realizarea angajamen
telor Inate în întrecere.

Brigada condusă de 
PAVEL MADARAȘ din 
sectorul II. a cumulat 
un plus la extracția de

cărbune de 1 000 tone 
in luna care a trecut. 
Asemenea ortacilor săi 
au produs peste sarcina 
lunară de cărbune și mi
nerii din brigăzile secto
rului Ill. conduse de 
IOAN BUDESCU șl 
IOAN PETREANU ca șl 
cele ale sectorului I 
conduse de DUMITRU 
GHIȘAN, EVIAN BOB. 
GHEORGHE SCORPIE și 
NICOLAE CREȚU.

Așa cum era de aștep
tat. Inițiativa lansată de 
Constantin Grădinarii — 
100 ml avansare în me
die lunar la lucrările de 
deschideri și pregătiri —

șl-a găsit aici la Uricani. 
dc unde a pornit, cel 
mal fervent! sprijinitori 
șl in această lună. Con- 
stituiți într-o brigadă 
complexă, ortacii Iul 
NISTOR I 
brigadier în 
al minei au 
ceastă lună 
de 172 ml.
100 ml a fost depășită 
șl de brigada condusă de 
CONSTANTIN GRÂDI- 
NARU, din seclorul II. 
îu timp ce brigada lui 
Mihal Ceucă din secto
rul III a înaintat, Intr-o 
galerie cu profil de 12 
mp, 96 ml.

într-o 
ortacii 

HRÎNCESCU, 
seclorul III 
atins în a- 
o avansare 
Viteza de

Corespondentui nostru Francisc Coroi, ne 
că la rampa centralei termice de la preparația 
a fost dată în folosință mașina de încărcat cărbuni autocalor 
pentru cazane. Inovația este rodul gîndirii maistrului Domi
nic Szabo și al lăcătușului Ioan Petrușan, șef de echipă 
Ea asigură reducerea atît a tirrtpuluj de încărcare cît și a 
efortului fizic.

Tot sub îndrumarea, maistrului comunist Dominfe Szabo 
se pregătește la ora actuală și o instalație pentru descărca
rea cărbunelui — din vagoane C.F. — cu capacitate de 40 
tone/oră, manipulată doar de un singur om. Pînă în pre
zent sînt deja pregătite subansamblele construcției metalice 
masive, cupele și partea de acționare a instalației. Se evi
dențiază în acțiunea de materializare a inovației colectivul 
format din lăcătușii Pantilimon Ciolacu, Alexandru Pașa, 
Mihai Susta, Zoltan Biro, sudorii Petru Grancea Mihai Cîș- 
laru și electricianul C. Becsuk.

Iată dovezi concludente ale spiritului de inițiativă, de 
creativitate al preparatorilor lupeneni, care atestă hotărîrca 
lor de a marca ritmul avîntat al întrecerii socialiste pentru 
întîmpinarea cu bilanț fructuos de realizări a aniversării 
Republicii și îndeplinirea înainte de termen a cincinalului, 
cu noi fapte meritorii, dc valorificare a resurselor interne 
ale colectivului.

informeazâ 
din Lupeni
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O dală încheiata perioada de 
practică în producție, aferentă 
anului universitar care a trecut, 
pentru studenții Institutului do 
mine din Petroșani, se cuvin 
făcute unele reflecții asupra 
modulul de desfășurare a aces
teia, coroborate cu cîteva su
gestii și propuneri în scopul 
perfecționării ei in viilor.

Practica studențească s-a e 
feclual cu conținui diversificai 
pe ani de sludii. Angajarea stu 
denților în răstimpul practicii și 
participarea lor nemijlocită la 
realizarea planului de produc
ție al unității respective, au 
constituit veritabile „lecții" 
pentru ei. Corespunzător pregă
tirii profesionale și a anului de 
sludii, studenții practicanți au ob. 
ținut calificări diferențiate de va
gonetari, ajutori de mineri și mi
neri. Prin angajarea studenților 
și prin Integrarea nemijlocită a 
lor In plin flux extractiv s-a a- 
sigurat o însușire temeinică a 
fazelor procesului de producție 
o legare solidă a cunoștințelor 
teoretice cu practica minerilu 
lui, culegîndu-se totodată utile 
valoroase date în vederea în
tocmirii unor lucrări științifice, 
a proiectelor de an șl de diplo
mă. De un real folos a fost șl 
familiarizarea inginerilor și sub-

inginerilor de mîlne cu princi
palele caracteristici ale mașini
lor și utilajelor miniere, cu 
nornîele și normativele de lu-
cru.

Prin măsurile luate în ultima 
vreme, de amplificare a practi
cii, prin activitatea efectivă a 
-'.udentului în producție, forma
rea unor buni specialiști mineri 
și electromecanici mineri, se va 
îmbunătăți în mod considerabil. 
Acum, cînd studentul lucrează 
efectiv alături de muncitor, sau 
chiar în locul său, prin angaja
re în producție, el simte răs
punderea, înțelege necesitatea 
disciplinei, spiritul de sacrificiu, 
primește educația muncitoreas
că, înțelege mai bine că mun
citorul sau maistrul sînt de o- 
-omenea profesorii Iul.

Pentru o mai bună desfășa- 
rare a practicii de producție în 
noul an, considerăm că ar fl o- 
portună o concentrare mal mare 
a studenților noștri în cîteva 
centre reprezentative, căci în 
acest mod credem că se va pu
tea asigura un conținut superior 
calitativ șl categoric diversifi
cat al practicii, o coordonare 
$1 Îndrumare permanentă șl de

-IN FATA UNOR SOLUTI! DE AMPLOARE,
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IN PAS CU EXIGENȚELE VIITORULUI
Națio-

șl Uniunea Comunlșliloi din fu. 
goslavia, dintre Republica Socia
listă România și Republica Socia
listă Federativă Iugoslavia. A 
fost relevată dorința comună <le 
extindere și adln< it<* a relațiilor 
politice, economico lehnico-ști- 
ințlfice șl culturale bilaterale, 
exprimîndu-sc convingerea că 
dezvoltarea bunelor raporturi ro- 
mâno-iugoslave esle în folosul 
ambelor popoare, ol cauzei so- 
ciallsinulul șl păcii, al Înțelege
rii Internaționale.

In cadrul întllnirlf s-a efectuat 
un schimb de Informații cu pri
vire la activitatea și preocupă
rile actuale ale celor două parti
de.

Au fost abordate, de aseme
nea, probleme actuale de Interes 
comun ale situației Internațio
nale, Îndeosebi cele privind pre
gătirea și convocarea conferin
ței de securitate general europe- 
no, fiind subliniată, In context, 
hotărîrca celor două partide și 
țări do a contribui, pe mal de
parte la consolidarea climatului 
de destindere și cooperare In 
lume.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de caldă priete
nie.

Președintele 
Consiliului de Stat, 
Nlcolae Ceaușescu, 

va face o vizită 
oficială 

în Marele Ducat 
de Luxemburg

La invitația Marelui Duce 
Jean de Luxemburg și a Marii 
Ducese Josephine-Charlotte, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nlcolae Ceaușescu. împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, va 
face o vizită oficială in Marele 
Ducat de Luxemburg, în zilele 
de 27 și 23 octombrie 1972.

A

începe 
instruirea
propagan 

diștîlor

Directivele Conferinței 
nalc a partidului cu privire la 
sistematizarea teritoriului, a ora
șelor și a satelor, a dezvoltării 
economico-sociale a acestora, 
reprezintă o parte integrantă a 
programului de făurire a socie
tății socialiste multilateral dez
voltate, de ridicare a nivelului 
de civilizație al întregului nos
tru popor.

In conformitate cu prevederile 
Directivelor, comitetelor execu
tive ale consiliilor populare le 
revin sarcini importante și ime
diate in cadrul acestui vast pro
gram de lucru care jalonează cu 
claritate sarcinile și perspecti
vele dezvoltării superioare a 
teritoriilor și localităților patriei 
qoaslre socialiste, in concordan
ță cu etapa actuală de dezvol
tare.

Precedate fiind de o serie de 
alte măsuri în acest domeniu, 
elaborate de conducerea de 
partid și de stat în perioada ce
lor două conferințe, actualele di
rective pun în fața noastră pro
bleme complexe și precise cu
prinzând toate aspectele ce se 
cer rezolvate pe linia sistemati
zării teritoriilor, a ridicării ur
banizării localităților, a rezolvă
rii corespunzătoare a tuturor 
problemelor actuale sau de 
perspectivă in acest domeniu.

In municipiul Petroșani, loca
litățile au cunoscut in ultimii ani 
un ritm deosebit de dezvoltare 
și sistematizare armonioasă, pro
filin du-se azi ca puternice așe
zări urbane care asigură un ni
vel corespunzător de civilizație 
majorității populației municipiu
lui r,

Considerăm însă că din acest 
punct de vedere mai sini încă 
multe de făcut în diT' tia dez
voltării edilitare și esle firesc 
ca In atenția comitetului execu
tiv municipal si a celorlalte co

mitete executive să rămînă ca 
sarcină, continuarea dezvoltării 
urbanistice a localităților, elabo
rarea unor măsuri de îmbună
tățire a sistematizării teritoriale 
în lumina noilor directive. Mai 
mult ca oricînd, se impun pentru 
zona noastră măsuri de îmbună
tățire a actualei schite de siste
matizare, de relușare și corelare 
a perimetrului construibil al lo-

Documentele 
Conferinței 
Naționale 

a ^partidului, 
ghid 

al activității 
cotidiene

ru.

calităților, cu necesitățile de 
perspectivă ale dezvoltării in
dustriei carbonifere în bazinul 
Văii Jiului. In această direcție 
au fost elaborate recent o serie 
de elemente de bază care vor 
permite ca în următoarea etapă 
să se definitiveze prin grija or
ganelor (ompetente județene, 
municipale și orășenești, datele 
privind îmbunătățirea actualelor 
schițe de sistematizare ale mu
nicipiului.

In baza noilor directive se 
conturează azi perspectiva ca și

comuna Aninoasa, cu mare pon
dere economică în cadrul muni
cipiului, să devină așezare urba
nă.

In conformitate cu prevederile 
Directivelor, avîndu-se în vede
re și calamitățile pricinuite în 
ultimii ani in diverse puncte 
prin revărsările apelor Jiului, 
prin eroziunile produse, prici
nuind pagube însemnate ce se 
înregistrează aproape an de an 
în cadrul municipiului, o în
semnată sarcină revine organe
lor locale ale puterii de stat 
privind urgentarea lucrărilor de 
regularizare a Jiului, a afluen
ților lui. După cum se cunoaște, 
încă din anii precedent, s-au 
desfășurat lucrări însemnate de 
regularizări de albii pe Jiu. In 
prezent, în localitățile Lupeni, 
Vulcan și o parte din Petroșani 
au fost terminate lucrările de 
regularizare a Jiului. Astfel de 
lucrări sînt în plină desfășura
re și în orașul Petrila. Sarcini 
importante șl urgente revin 
prezent șantierului I.L.H.S. 
ceea ce privește atacarea i 
asemenea lucrări în zona inun
dabilă de la Livezeni și Dilja, în 
punctele In care, efectele distru
gătoare ale viiturilor din 13—14 
iulie, au afectat în mare măsură 
aceste zone.

Directivele pun în fața comi
tetului executiv al consiliului 
popular municipal sarcini deo
sebite și de mare răspundere 
pentru pregătirea și realizarea 
unor investiții privind dezvolta
rea in continuare a construcți
ilor de locuințe, în conformitate 
cu cerințele actuale, pentru bu-

In vederea deschiderii 
Iui an de învățămînt, în 
oada 4-8 septembrie a.c„ 
desfășoară instruirea propagan
diștilor din învățămintul do 
partid și învățămintul idcologio 
al cadrelor didactice din toa
te localitățile municipiului.

Programul prevede expuneri 
și dezbateri ’.vînd ca temă do
cumentele C<. .f'-rinței Naționa
le a partidului, [precum și 
schimburi de experiență privind 
metodica muncii de propagandă.

Instruirea se va desfășura Ia 
clubul Centralei cărbunelui Pe
troșani. începind dP luni 4 sep
tembrie a.c.. ora 17, cu parti
ciparea tuturor propagandiști
lor din municipiu

nou- 
peri- 

so

Ing. Emllian TOMULESCU 
vicepreședinte al Consiliului 

popular municipal 
Petroșani

(Continuare in pag. a 3-a)

în magazinele cu 
uniforme și rechizite 

școlare
„Examene"

trecute cu brio,
altele abia...
promovate 
și unele.,.

„corigente"

Zile însorite timid, de sep
tembrie incipient. Zile care a- 
duc, cu o frecvență din Ce in 
mai accelerată, în peisajul tu
multului obișnuit al orașului, 
imaginile familiare ale... elevi
lor. Copiii, tinerii au început să 
se simtă din nou elevi ! Se vă
dește acest lucru, cel mai mult 
în magazine. De la cei mici — 
cu inimile inundate de bucuria 
viitoarelor întilniri cu cărțile și 
pină la cei aflați pe pragul in
cert dintre adolescentă .și matu
ritate, beneficiarii... vacanței 
mari au intrat deja in virtejul 
„avampremierei" școlare.

Știind că, în această primă 
perioadă a „preparați velor", nu 
putem prea mult „incomoda" 
procesul în sine de vinzare-cum- 
părare și considerind necesa
ră o „privire de ansamblu" a- 
supra modului cum s-au apro
vizionat și cum desfac rechizi
tele și uniformele școlare ma
gazinele noastre de specialitate,

am efectuat, în ultimele 
un raid fulger prin cîteva 
semenea unități comerciale. Am 
trecut in revistă vitrinele (nu 
peste tot, dotate cu amenajări 
speciale), am intrat in librării, 
ale căror rafturi gem de cărți 
și caiete, am descins in maga
zine dc confecții, în interiorul 
cărora i-am admirat pe cei 
care, în fața oglinzilor, iși pro
bau uniformele școlărești sau 
costumele de pionieri. Ne-am 
amestecat deci, în mulțimea de 
cumpărători, încercînd să re
trăim începutul de atmosferă al 
perioadei de „avanpremieră" 
școlară.

Librăriile, fără excepție, de 
la început trebuie s-o spunem, 
posedă un bogat și variat sor
timent de rechizite școlare. Gă
sești de toate ! Cu excepția, 
bineînțeles, a... aglomerației. 
Dar și aceasta va veni. S-au 
obișnuit — și s-au obișnuit rău 
— elevii noștri să-și procure ce-

tu- 
stht 

număr 
circuit, 

două

din
un 

excursii 
durata

Petroșani 
mare 

în i 
de

(Continuare în pag.

Omul nu este o cifră

O. ȘTEFAN

zile 
a-

ordin și... nu trebuie 
Modul de executa- 

poate fi destul de

care 
tn a- 
ingi- 
incli-

V TEODORESCU

fără 
cât re

(Cohttnuare in pag a 3-a)

cantitate de costume 
multe alte articole 

îmbrăcăminte pentru elevi 
parte, insă, dezasortatc). Du-

EXCURSII
Excursiile în circuit cu au

tocarul in a căror programe 
întră și vizitarea Hidrocen
tralei Porțile dc Fier, se bu
cură de un larg Interes din 
partea locuitorilor din Valea 
Jiului, amatori de drumeție. 
Pornind de la solicitările spo
rite, în programul Filialei de 
hoteluri, restaurante și 
rism
cuprinse 
de 
cu
zile, pe traseul Petroșani — 
Tg. Jiu — Motru — Drobela

Turnu Severin — Porțile de 
Fler — Orșova — Herculane 
— Caransebeș — Hațeg — Pe- 
iroșani.

Transportul cu autocarul 
„Mercedes", cazarea în mo
dernul hotel „Parc" din Dro- 
beta Turnu Severin, obiecti
vele de interes turistic pe în
tregul parcurs și îndeosebi 
Hidrocentrala Porțile dc Fier, 
asigură participantilor la ex
cursii satisfacții de neuitat, 
invită Ia noi drumeții pentru 
cunoașterea marilor înfăptuiri 
și a frumuseților patriei noas
tre socialiste.

A

In paaina

ie necesare primelor zile dc 
școală, în ultima sâptămină 
Oricum, rafturile doldora ii 
așteaptă! Multe din carențele 
anilor trecuti, în ce privește a- 
provizionarea librăriilor cu re
chizite au fost — după cite 
ne-am informat — lichidate. 
Sortimentul de „mărunțișuri" e 
mai bogat ca oricînd... Neplăcut 
surprinde, însă, pe alocuri (dc 
exemplu, la librăria din Uri
cani), estetica unor asemenea 
magazine. O fi dc vină spațiul 
restrîns, dar parcă prea rău 
zgirie ochiul ....introducerea",
in aeeeași „oală", a cărților de 
literatură cu... corzile de sări
turi. a stropitorilor miniatura
le cu caietele de „dictando"!

Magazinele dc confecții. in- 
cepind cu cele de fa Lonca 6* 
terminind cu cel din Uricani 
(bogat aprovizionat), nu se poa
te spune că nu au ce oferi, în 
direcția care ne interesează, 
cumpărătorilor. Uniforme școla-

in principiu și parțial 
realitate există peste tot. Cu o 
lună in urmă, au început des
facerile, au fost scoase din de
pozite stocurile existente, a mai 
sosit și ceva marfă nouă... Cc 
găsesc și ce nu găsesc soliei, 
tanțij uniformelor școlare în 
magazinele noastre ? Nu ne-a 
fost prea greu să aflăm răspun
sul acestei întrebări Magazine 
ca ..Țăndărică" (unitatea nr I. 
Petroșani). Trei pitici" (uni
tate*. nr. 27. Lupeni). „Confec
ții" (unifatea nr 106 Peti 
sau ..Articole pentru copii" 
nitatea nr 120, Vulcan) 
desfăcut și au încă în desfa*
o mare 
școlărești, 
de 
(in

Recent, la mina D. s-a e 
fectuat o analiză foarte deta
liată a personalului, analiză 
la care timp de o săptămină a 
muncit un colectiv destul de 
bun. Scopul : orientarea unui 
număr cît mai mare de mun
citori către activitatea de ba
ză. respectiv spre abataje. Un 
scop precis, o acțiune utilă 
și absolut necesară. Și cu a- 
tit mai stringentă, cu cit mi
na nu-și realizează planul: in 
semestrul l al anului 1072 s-a 
plasat in medie mai puțin cu 
40 posturi pe zi în abataje. 
depășindu-se cu peste 100 pos
turi pe zi efectivele de regie.

S-a analizat pe fiecare sec
tor, pe locuri de muncă și s-a 
stabilit precis numărul de oa
meni ce devin disponibili pen
tru abataje. S-a emis o dis
poziție către fiecare sector in 
legătură cu mișcările de efec
tive care trebuiau făcute.

Pină ami - totul in ordine. 
Trecînd. insă, la efectuarea 
dispoziției, șefii de sectoare 
s-au trezit in situația de a fi 
obligați sâ miște niște oameni 
și nu niște cifre. Rezultatul 
acțiunii: înainte de analiză
existau 358 posturi in abataje 
și, după o perioadă dc 2 luni 
de la data aplicării dispoziției.

se lucrează cu cca 300 oameni 
in loc de 410 cît se stabilise. 
Cei .mișcați' nu au ajuns nici 
in abataje și majoritatea din 
ei nu se tnai găsesc la lucru 
Cauzele ?

Tratarea problemei, 
răspundere de

sectoare ? Poate.
Indisciplină ? Poate.

Și dacă am înșira încă alte 
cauze, am putea adăuga după 
fiecare acest „poate" ...Ele tre
buie căutate și găsite însă tn 
altă parte.

Nereușita acțiunii pe 
am relatat-o are sursa 
numite concepții: unii 
neri și economiști sin!

nafi să considere ființa umană 
ca pe niște materiale sau cifre. 
De aceea, se ordonă cu foar
te multă ușurința : ,Mută 20 
de muncitori dc la transport 
in abataje, la sectorul X, Y“. 
Ordinul e 
discutat.
re, însă, 
variat...

In situația amintită ante
rior, majoritatea dintre șefii 
de sectoare care trebuiau sâ 
transfere oameni au făcut niș
te tabele nominale și au dis
pus efectuarea formelor de 
transfer. Și, cu asta, ordinul a 
fost... executat. Sectoarele ca
re au primit muncitorii trans
ferași, i-au 
schimburi la 
cîteva zile au 
de [apt
prezentaseră la 
de muncă și nu 
nici la vechiul sector 
s-au îmbolnăvit subit, alții 
lipsit nemotivat etc.).

...Este genul de rezolvare 
acelora care, mai considei 
oamenii ca pe niște piese a 
șah, pe care le putem ma
nevra după inspirație.

repartizat pe 
abataje. După 

constatat că — 
muncitorii nu se 

noile locuri 
mai lucrau 

(ui.
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tukniala m lukivrul ei 
tuprmde ncnumărtiie nes
temate, e un adevăr de 
mult cunosc u i. Dar a-

istă libertate dc ma-
nilcMart' este proprie abia so-
cielfiții sixialisle care a creat
condițiile subiective $i obiect i-
ve penlni dezvoltarea comple-
r.« și tun
ții umane 
hi au su
tâții nnastre profund umaniste,
care situe azS în centrul tuturor
pieocupâriilar nmol ți n<„„.iiii.
Iile lui spiiiluale și materiale.

Principii li se alătură
creația ni,jlerială care fnlesncș-
le aparițfo talentului — case de
cultură. iuburi. cămine cultu-
fale, toale înzestrate conlorm
severelor exiqenlc. Și, să nu ui-
lăm, totul! este gratuit, stalul
investind sume considerabile în
această oiperâ de culturalizare.

< Inuilc de o accentuată notă de 
■ lile'.an'.ism <.e se manifesta. A 
h ieșit atunci int<m<isfonțn for 
mntiilor de dans (chestiune ne- 

inomenl de gîndit cefoi cu res
ponsabilități in acest domeniu 
al muncii) și corurilor ca să ne 
limităm la două exemple. E ade
vărat că la cluburile din Lupenl 
și Vulcan au existat întotdeau
na formații do dansuri, dar toar
te restrinse și ni un registru 
coregrafic limitat, devenit ruti
nă. Celelalte cluburi, case de 
cultură si cămine culturale au 
un nivel și moi coborit la arest

poite integrantă a formării con
științei socialiste, promovată cu 
consecventă de partidul nostru.

Limitinc'u-ne sfera de analiză 
Dumai Ia realitatea oferită de 
Valea Jiului vom constata lu
cruri surprinzătoare care ilus
trează convingător efervescen
ta mișcării rullural-artislice de 
masă. O evaluare aproximativă 
arată că fe lingă casele de cul
tură și cluburile sindicatelor ac- 
livea.peste 1 000 de artiști a- 
matori cuprinși in variate for
malii (muzică ușoară și popu
lară, coruri, fanfare, brigăzi ar
tistice și teatru etc.). In vede
rea sprijinirii acestei foarte bo
gate activități a fost cTeată cu 
ani în urmă și Școala populară 
de artă din Petroșani, instituție 
care are menirea să pregăteas
că artiști . amatori, sub aspect 
teoretic și practic, și instructorii 
at it de necesari. Iată, așadar, un 
cadru prielnic care cere calita
te. Și ar fi un neadevăr dacă 
s-ar susține că ea nu este. As- 
cultinc’ și văzînd formația de 
teatru și taraful Casei de cul
tură din Petroșani concluziile 
sini dintre cele mai optimiste. 
Dar artiștii amatori din sfera 
mișcării cultural-artistice de ma
să — ne limităm doar la anali
za acestui domeniu — nu tre
buie să uite, cum de fapt se 
și petrec lucrurile in realitate 
că ei fac artă. Ei se numesc a- 
matori pentru faptul că nu-și 
fac o profesiune artistica, ci 
doar timpul liber il consacră 
artei. Dar prin seriozitate și 
conștiință sînt egali adeseori ar
tiștilor profesioniști, deci tre
buie să iese din ceea ce se nu
mește diletantism, veleitarism. 
Arta însemnează muncă, multă 
muncă necesară evoluției, per
fecționării metodelor și forme
lor de manifestare a talentului. 
Însușirii unei tehnici indispen
sabile. Atunci cînd acest fapt 
este o realitate, sinlem înaintea 
progresului. Mulți dintre marii 
artiști provin din rindul amato
rilor (nu avem în vedere doar 
artiști de muzică pojulară și u- 
șoară — care ilustrează de fapt 
cel mai bine talentul nativ) ți 
au făcut o carieră artistică spec
taculară.

Am urmărit formațiile artisti
ce ale amatorilor din Valea Jiu
lui în multe manifestări șl de-a 
lungul unui timp mai larg. Doar 
în acest an i-am văzut în trei 
lestivaluri-concurs: cel de mu
zică ușoară „Cîntecul adîncu- 
iui", de muzică populară „Flori 
alese de pe Jiu" și cel județean 
„Buchete hunedorene". Au fost 
succese, dar și dezamăgiri pri-

CALITATEA
un criteriu 

ce trebuie să se 
încetățenească 
și în mișcarea 

artistică 
de amatori

capitol. Cauza ? Nu sini instruc
tori. Cu această constatare în
cep ridicările umerilor a nepu
tință. Cît despre coruri, lucru
rile sînt mult mai diferențiate, 
dar cu aceeași substanță: s-a 
făcut un cor în Petroșani care 
s-a dovedit a fi inconsistent ; 
există și la Petrila, recent săr
bătoritul, și la Lupeni, însă, a- 
preciind după activitatea lor, 
sini mai mult teoretice și fesli- 
viste. Ba s-a anunțat și la Vul
can unul de aceeași natură. Să 
(ie, intr-adevăr, peste putință 
de realizat un cor ? Greu de 
susținut și iată de ce credem că 
se sfărîmă ele cu aceeași re
peziciune cu care se încheagă : 
chestiunea corului nu este un 
obiectiv permanent al instituții
lor de cultură, ci doar un 
imperativ ce se ridică periodic. 
Presați de tinip, se pornește in 
căutarea unui dirijor, apoi a 
oamenilor care fie ei și a- 
foni, trebuie să cînte. Dar se
lecția se produce spontan și, 
clnd coriștii prind gustul mu
zicii, trece evenimentul. Și co
rul se desființează și e uitat. 
Evident că în aceste condiții 
întreprinderea e șubredă. Dacă 
pentru dansuri nu se prea gă
sesc instructori, pentru coruri 
se pot afla cîțiva dirijori meri
torii printre profesorii de mu
zică, cunoscători ai disciplinei. 
E momentul să spunem lucru
rilor pe nume: de vină e de
zinteresul.

Iată doar două exemple care 
arată fără echivoc că în arta 
amatorilor din Valea Jiului a 
pătruns diletantismul. Cauza 
este că în acest sector greu dar 
frumos, se lucrează fără per
spectivă. iu-mărindu-se doar un 
succes de moment Astfel, se 
explică de ce tarafuri, soliști și 
formații de muzică ușoară nu-și 
mai împrospătează repertoriul 
Se explică și de ce orchestra 
simfonică din Petroșani are a- 
pariții meteorice. Dacă cei răs
punzători de bunul mers al cul-

luiii dv .nașă s-nr ginții ‘ă 
piin aria amatorilor se urmă
rește și o altă latură — edu
cația arlislkfl a spectatorilor, 
formarea gustului și a recepti
vității, a simțului de evaluare — 
firește rfl lucrurile ar fi altele, 
Iar ai esl deziderat ar Ii reali
zat oj tim.

Nu inlîniplător am amintit 
despre Școala populară de artă 
din Petroșani. Din sălile ei ies 
în fiecare an citeva zeci de in
structori și artiști amatori că
rora în timpul studiului le-n fost 
formală o cultură dc speciali
tate, necesară amatorului toc
mai pentru a depăși diletantis
mul. Ce se înlimplă cu absol
venții î Statul a investit fonduri 
substanțiale pentru a-i pregăti, 
deci sintein datori să-i urmărim, 
să-i atragem spre cluburi, că
mine culturale, inse de cultură, 
pentru a întări formațiile. Par- 
liiijarea la aceste studii se fa
ce cu cunoștința comitetului 
sindical al întreprinderilor, al 
Instituțiilor care avizează, bn-și 
asumă chiar citeva obligații. 
Faptul că cea mai mare parte 
dintre absolvenți „se pierd" es
te o dovadă suficienta pentru 
a afirma că această avizare (sau 
recomandare) este o simplă for
malitate. Altminteri, lucrurile 
ar sta altfel. Cu acest prilej su
gerăm — dată fiind precaritatea 
mișcării coregrafice din Valea 
Jiului — Școlii populare de ar
tă să înființeze și o clasă de 
dans. La Deva este pentrn că, 
firește, profesori coregrafi sînl 
doar acolo. E qreu, dar nu irea
lizabil.

Au fost obținute și rezultate 
frumoase, teatrul de amatori al 
Casei de cultură din Petroșani 
este o pildă în acest sens far 
prezența activă și tonifiantă a 
actorului pensionar Alexandru 
Jeles, exemplară. Trebuie re
marcată in chip deosebit foarte 
prodigioasa și energica activi
tate pe lărimul muzicii susținu
tă de prof. Gheorghe Popa, di
rector al Școlii populare de ar
tă (dar ceilalți profesori ?).

Departe de noi gîndul de a 
minimaliza rezultatele acestei 
munci izvorîle din pasiunea oa
menilor, adevărul este că s-au 
făcut multe lucruri frumoase. 
Dar trebuie să privim lucruri
le în fată: cei răspunzători de 
această activitate culturală nu 
fac totul pentru a organiza ta
lentul oamenilor, pentru a-1 su
pune competentei largi a unor 
instructori solid pregătiți, ca
pabili să dea noi străluciri artei 
promovate de artiștii amatori a- 
lît de talentați, care participă 
cu însuflețire la inițiativele clu
bului. Nu avem instructori, să 
ni-i formăm. Pentru că artiștii 
amatori să aibă sentimentul de
plinei satisfacții, cluburile, ca
sele și căminele culturale au da
toria să asigure o asistentă de 
specialitate. Îndrumare și or- 
qanizare intr-adevăr de calitate. 
Străbatem o perioadă istorică în 
care alentla întreqului popor, 
în toate sferele de activitate 
din tară, este îndreptată spre 
calitate — munca noastră e cu 
adevărat rodnică numai dacă în
deplinește acest criteriu. O o- 
rlentare similară trebuie să se 
producă și în activitatea culțu- 
ral-artislică de masă din Valea 
Jiului, pentru a fi posibilă con
solidarea mai multor formații de 
qenuri diferite, capabile să ne 
reprezinle municipiul cu un 
maximum efect artistic șl spec
tacular.

T. SPÂTARU

Ecranizarea unei ope
re literare cu poziție 
proeminentă în literatură 
e§.te o întreprindere difi
cilă și comportă nu
meroase riscuri. Există 
felurite pericole: fie tră
darea substanței cărții, 
fie a formei ei; de mul
te ori pe amindouă. Dar 
nu e*te acceptabilă nici 
ecranizarea nedezlipită 
<Je carte. Iată de ce mul
te opere literare, de pri
mă mărime, sînt evitate 
de regizori. Dar, pină la 
urmă, reticentele sînl 
învinse. Filmul ,,Felix și 
Otilia" este convingător 
In acest sens : romanul 
.JEnigma Oliliei" (1938) 
ăl lui George Călinescu 
a oferit lui Ioan Grigo- 
rescu un bun scenariu. 
Se cojjstată un complex 
de frijribiție în fața per
sonalității, chiar postu
me, a lui George Căli- 
țțescu, figură remarcabi
lă a literelor române in

cele mai diverse ramuri: 
critică și istorie literară, 
poezie, roman, teatru, 
publicistică. „Enigma O- 
liliei" este un roman de 
structură clasică, poate 
cel mai apropiat de lipul 
balzacian, in care ailăm 
o frescă a societății bur
gheze de la începutul 
secolului XX, o galerie 
de lipurl umane foarte 
precis conturate și sti
lul atît de personal al 
scriitorului. Scenaristul 
și regizorul au întreprins 
o adevărată exegeză con
temporană a materialului 
literar așezînd persona
jele înlr-o lumină nouă 
care nu a determinat o 
schimbare a centrului de 
atenție.

Acțiunea filmului nu 
depășește cadrul strimt 
al vieții de familie — 
reliex direct al modului 
de viață burghez și al 
relațiilor sociale. Felix 
Sima, nepot al lui moș

Costache Giurgiuveanu, 
cel mai meschin perso
naj al acestei lumi, in
tră in familia Tulea. El 
e student al facultății de 
medicină. încă din pri-
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Viitnare premiere teatrale
Din ritmul activității caro se află la Tc.ilrul de stal din 

Petroșani se fac simțite < moliile ce preced fiecare nouă ta- 
giunc. Cu o lună înainte de deschiderea ei, regizori, sceno
grafi, actori și colectivul tehnic sînt cuprinși in febra creației, 
a repetițiilor. In paralel, se lucrează la mai multe spectacole. 
Stagiunea 1972 — 1973 va fi marcată de o premiera absolulri • 
drama istorică „Omul pămîntulni" de Vasile Zdrenqhca. in re
gia maestrului fon Oltennu (scenografia — Theodora Dinules- 
( ii; costume— Maria Burnowski), In principalele roluri : Elorin 
Plaur, Dumitru Drăcea, Aurora Novăcescu, Vaier Donca, N- 
colae Gherghe, Mihal Cliln, Alexandrii Codrean» Corvin 
Alexe.

In l<i/.a de mișcare au trecut repetițiile piesei „Bună noap 
Ic nechemată" de Al Popescu, spectacol regizat de fon Si- 
mionescu (scenografia Aurel Florca), cele trei roluri vor fi in
terpretate de actori) Eli abelo Belim, Dumitru Drăcea și Ni- 
colae Gherghe.

La al treilea spectm ol, pregătit de regizorul Marcel Șoma 
(scenografia Virgil Popa), se operează distribuția. Este vorba 
de „Inima rece" de Ed. Covoll, adaptor'1 după un basm ger- 
mnn.

Colectivul teatrului din Petroșani va participa și la ma- 
nilcstărilr prilejuite de împlinirea unui secol de la moartea 
marelui patriot pașoptist Avram Iancu. In 10 septembrie, la 
Ț' bea, va li prezentat spectacolul „Cantată pentrn Craiul 
Munților" - C, Căpitanii semnează textul și regla —, spec 
lacol a cărui pregătire se desfășoară in ritm ah-ri ■; încărcai 
de responsabilitatea adului artistic.

Vi

POȘTA LITERARĂ
GHEORGHE AR.ȘOI — PFTRO 

ȘAN!. Am recitit pe îndelete 
poeziile dv. In unde dinii<- ele 
prea sînteți pindil dc pericolul 
teoretizării prozaice, al discurs! 
vitățil șl versificării prea cău 
tafe („Bunico, ieși afară din mor- 
mint l“), in altele ațt adaptat sti
lul și facilitățile baladei („Deo
dată vintul bate/ Și din ramurile 
toate/ Frunze blinde se despică/ 
Tu treci dragă Vasilică/ Fără 
frică pe sub ele..." ș.a.m.d.). Mul
te vădesc șl insuficiență in cu
noașterea șl minulrea Umbli. Pă
rerea mea este că paralel cu 
munca de creație să mai depu
neți o alta, și in mod mal In
sistent. de cultură literară. In 
orice caz, una dintre ele o reți
nem pentru o viitoare pagină 
pe care o vom consacra creației 
cercului literar „Meșterul Ma- 
nole" din Petroșani, spre care 
este folositor să vă indrepta(i 
pașii și atenția.

MILICA MURU — PETRO
ȘANI. „Plouă" este o poezie o- 
cazională dar care ilustrează 
disponibilități lirice, sensibilita
te. E un ritm, muzicalitate, ex
presie formală și atitudine de 
tip mlnulescian : „Afară plouă 
șl apele curg/ Și noaplea se lasă 
incet/ Și stropii de ploaie cli
pesc indiscret/ Ca flacăra-n so
bă..." Mai trimiteți.

1ROȘAN1. Sini contradictorii 
poeziile pe care le am de la dv.: 
unele cil atitudine foarte roman
tică, altele dimpotrivă. La care 
mai adăugăm licențe poetice de 
tipul „să-nfloară" și compara
ții învechite („neagra fiară"). 
Prin urmare e destul de greu să 
emitem o judecată de valoare, 
prematură șl hazardată nu nu
mai in cazul dv.. <1 pentni toii 
cei aflați Ia primele creații pri
lejuite fie de aventurile lirice ale 
virstei, fie de Insuficiente de 
versificație. Mai trimiteți, dar 
după o primă selecție operata de 
dv.

MIRCEA BARA - VULCAN. 
Un elev care scrie „șfo apă", 
„pare că ar fi mai interesanți", 
..oare tine îmi sini țigările" ele. 
etc. se descalifică din capul fo
cului. Așadar, tinere amator ia 
nemurire, mal întîi învață 
scrii corect și apoi să creezi. 
După ce înveți gramatica, mai 
trimite.

VASILE RUS — VULCAN. 
„Vă nla-i trimit o mică polezie 
cu toate că la celelalte două na 
nea-ți dat nici un răspuns po
zitiv sau negativ. Această poie- 
zie este dedicată în special pă
rinților care nu se gîndesc căci 
dindule bani cu nemiluita...". 
Fără comentarii...

AURELIAN POPESCU

virslnic dar cu mari re
surse materiale.

Apariția Ixji Felix, mai 
linăr, mai frtupos, dar și 
sărac, e un cloppțel de 
alarmă pentru echilibrul

FELIX SI OTILIAH

CA-

Timpul

Foto : Ion LICTU

ELENA PAVEL, DIN
RACAL (!.’). Nu aveți posibilita
tea să ne citiți ziarul dar pre- 
llndeți să vă publicăm poeziile 
pe un ton foarte categoric. Ca
re să fie explicația și ce doriți 
de fapl ?

r. s.

mele zile Felix o cunoaș
te pe frumoasa Otilia, 
nepoată a lui moș Costa
cue, de care se va în
drăgosti nebunește. O- 
tilia a decis să rupă cu 
familia și să trăiască in
dependentă. Dar nu se 
poate smulge singură 
din mediu și ea se apro
pie instinctiv de Pasca
lopol, un bărbat mai

șubred al Qliliei. Pe rui
nele acestei lumi înve
chite pare sfi se nască 
o alta nouă. Dar destine
le celor doi slnt stilus 
împletite cu ale celor
lalți oameni caracteri
zați de egoism, meschi
nărie, avariție. Moș Cos
tai he. bătrlpul arghirofil, 
copie a Iul Hagi Tudose, 
adună ban peste ban cu

o patimă bolnăvicioasă, 
trăind într-o mizerie 
greu de descris. Familia 
Tulea, a surorii lui 
Costache, îi așteaptă ne
răbdătoare moartea pen
tru a-1 moșteni. La grani
ța dintre aceste lumi se 
situează Stfinică Rațiu, a- 
vocat ratat și ginere 
neof’rial al doamnei A- 
glae Tulea. El este cel 
care-1 urmărește cu în- 
căpățînare pe Costache 
pentru a-1 deposeda de 
avere. Insistențele lui îl 
omoaiS în cele din urmă 
pe bătrin. El dă lovitu
ra descoperind banii as
cunși de moș Costache, 
familia Tulea mulțumin- 
du-se cu mobilele și ta- 
cimurile agonisite de bă- 
trîn.

Felix nu are curajul 
să înceapă o viată nouă 
și Otilia pleacă împreu
nă cu Pascalopol, alc- 
gînd calea cea mai co
modă de trai.

Finalul filmului n;-l 
prezenta pc Felix ofi
țer medic fntr-un tren 
de răniți undeva pe 
frontul primei confla
grații mondiale. Pare că 
a uitat-o pe Otilia. Tre- 
cînd de la rănit la rănii 
îl descoperă pe Pascalo
pol. Se recunosc greu. 
Pascalapol îi amintește 
de Otilia, Felix tresare, 
dorind să afle mai multe 
despre ea, rănitul moare.

..Felix și Otilia" e un 
film bine gîndit și reali
zat, servit cu rezultate 
fericite de un grup de 
actori cunoscuți: Sergiu 
Nicolaescu (Pascalopol), 
Gheorghe Dinică (Stani
că Rațiu) Gina PatrichI. 
Clody Bertoia (Aglaia) 
și alții, alături dc mai ti
nerii din rolurile princi
pale, Radu Boruzescu 
(Felix) și Julietta Szonyi 
(Otilia). Filmul rulează 
la cinematograful din o- 
rașul Petrila.

înconjurată de munți, pe toa
tă lungimea ei de 45 kilometri, 
Valea Jiului, nu se bucură de 
soare, ca așezările de la șes. 
După amiază soarele pare să 
coboare, să se afunde mai in- 
tii printre munți, apoi in adin- 
cul lor o dată cu minerii din 
schimbul doi. Dar nu fiecar? 
soare din Valea Jiului apune așa 
de timpuriu ca cel dc pe cer. 
Unii din ei se ivesc chiar in 
fapt de seară, in toată străluci
rea lor. Așa i-am cun ;s< ut cînd 
am intrat la sediul comitetului 
de partid al minei Uricani In
tr-o după amiază de aprilie a 
anului 1959. Secretarul nu era 
singur.

— lntrați, intrați. N-avem șe
dință — mă îndemnă el — 
văzînd că nu îndrăznesc să-l 
stingheresc.

— Faceți cunoștință...
— Soare Gheorghe, se reco

mandă tînărul.
— elev in anul II la școa

la tehnică de maiștri, U com
pletă secretarul. $i acum dă ra
portul mai departe. Cum merge 
cu școala ?

— Cam greu cu algebra, to
varășe secretar, răspunse ele
vul.

— Ascultă, mă Soare ! Doar 
n-o fi așa de greu de răzbit, ca 
„prueul* („prug“ în mină, în
seamnă surpare) de acum doi 
ani.

— De refine nu rămin, de 
iu bine dă mănlnc (Oț-i loga- 
mii...
— Nu st cade altfel. Miine, 

^oimiine.țe întorci maistru mi- 
i«r fi oamenii trebuie să aibă 
e învăța de la tine. Ai fost mi

ner fruntaș Ia săpat galerii, ai 
bătut recorduri. Ai fost pre
țuit fn toptă mi/na și tri
mis la școală. Trebuie să In
ii tuni după line rip numgi al- 
gebra, dăr ți Vremea, cfazâ 
vrei să ramli de <ăruță. De bri

gadă și de Constantin nu pur
ta tu de grijă. Ii avem in sea
ma noastru. Merg bine cu mun
ca.

Soare Gheorghe era plecat de 
aproape doi ani din mijlocul 
arțarilor săi, dar secretarul se 
ocupa de el ca și cînd atunci ar 
fi ieșit din șut. Un lucru firesc, 
pe care l-am intîlnit și la ce
lelalte mine din Valea Jiului. 
O dală cu dezvoltarea, moder
nizarea și introducerea tehnicii 
noi in subteran, fiecare colec
tiv iși pregătea cadrele necesa
re, oameni capabili să slăpi- 
nească tehnica, să conducă tre
burile minelor. Soare Gheorghe, 
care se număra printre cei tri
miși la școala de maiștri, deși 
lipsea de aproape doi ani de la 
mină, figura prezent in eviden
ța colectivului, făcea parte din 
el. Lui, colectivului său, îl dă
dea .raportul" despre munca sa 
de școlar.

— Ce-i cu „prucul" ? am in
trat direct in subiect.

— Uite.' „Vinovatul" e aici. 
Să mă ajute dacă mă împotmo
lesc, spuse secretarul arătind cu 
degetul spre Soare.

lată ce am auzit atunci. La 
orizontul 11 se înainta rapid. 
Zi și noapte ciocanele pneuma
tice nu conteneau o clipă. Lu
crul și uneltele se preluau din 
mers. Metru cu metru, muntele 
era luat cu asalt. Nici un minut 
nu trebuia irosii. Galeria trans
versală nr. 1 urma să fie gata 
la termenul planificat. Orice 
intlrxiere ar fi însemnat tără
gănarea deschiderii unor noi 
abataje în ^tratul trei. Intirzie- 
rea ar fi pricinuit, așadqr, pier
derea unei mari cantități de 
cărbune.

Comuniștii din sectorul doț și 
ognducerea minei nu greșiseră 
<3»»d topprtonia misiune de a 
a^schide Uratul trei âe fo Q/h 
zbhtul 11, a fost încredințată 

brigăzii celor doi frați, Gheor
ghe și Constantin Soare, amin- 
aoi uteciști. Șef de brigadă era 
Gheorghe cel din fața noastr(f. 
InsȘi (facă intrelțai „cine condu
ce brigada”, ți se răspundea :

Soare in
— Nu se știe. Greu dg făcut 

o deosebire între cei doi frați. 
Unde-i unul, e și celălalt. Și 
mai mult : seamănă și la chip 
ji inălțime. Sînt gemeni parcă...

Biografia lor ? Ca și a alitor 
alți mineri. Erau mici clnd au 
rămas orfani. Mama lor, deși 
muncea din zori ji plnă-n noap
te, abia putea să-i hrănească. 
Nici nu împliniseră 13 ani 
au /ost nevoiți să-și caute de 
lucru. De școală nici vorbă. A 
venit 23 August. Soarele lui a 
început să-ți reverse căldura 
binefăcătoare și asupra lor. Arții 
au trecut ți iată-i pe cei doi 
frați, porniți spre Valea Jiuluj. 
Aici au învățat meseria de mi
ner. $i iată-i doar după puțini 
ani /runtați in fruntea unei bri
găzi de tineret, lot fruntașe.

Cel mai greu examen 
l-au dat, cum spunea secretarul 
de partid, cu doi ani înainte 
de a-i cunoaște. Erau angajați 
cu brigada lor să bată recordul 
la executarea unei noi galerii 
de însemnătate vitală pentru 
întreaga mină. Și cînd toiul 
părea că înaintarea mergea 
strună s-a ivit in calea lor o 
barieră. 6 veste neplăcută din 
subteran, a trecut din gură In 
gură pină la zi.

— Pruc ■' Pruc !
— Unde ? fcp frații Soyre 1
Deasupra qaleriQl tqr, în go

luri imense, af)a adunată intr-un 
lac enorm, se năpustise cu în

verșunare peste frontul lor de 
lucru năruind tot visul brigă
zii. Cînd primele șuvoaie au 
început să-și verse furia pe ga
lerie. minchii s-au retras. 7?e- 
vărsindu-se pe panta noii ga-

adîncuri, soare la suprafață

Fragment din cartea

„NHH OIMINtM
de VICTOR DELEANU, 

aflată sub tipar la Editura Politică
Autorul, cunoscut publicist, realizează in paginile aces

tui volum o reușită evocare a vieții tinerilor miner} din 
Valea Jiului, acești oameni din lumea celor care iși des
fășoară munca în adîncuri, crescuți Ia școala curajului nc- 
ostenifltiv, al tenacității și voinței.

Uazindu-se pe cunoașterea m detaliu a vieții șl muncii 
acestej categorii de oameni ai muncii, pe intuirea unei noi 
stări de spirit a minerilor In anii socialismului, autorul reu
șește să reliefeze lapte de viată și portrete de o adfncă sem
nificație, care pun în lumină transformării» care «u tqc »n 
eonștimța tinerilor, veoiți de pe alte meleaguri ale tării, in 
procesul muncii in mină.

Această carte despre tinerii mineri din Valea Jiului va 
fi o bună contribuție la educarea prin muncă și pentru mun
că a tinerilor, la formarea profilului moral al tineretului 
vremurilor noastre.

Lucrarea se adresea/ă maselor largi de cititori.

l^rii. valurile au rupt peretele, 
din față, armăturile de susfi- 
nere, rărind după ele piatră ți 
cărbune, astupi nd totul în calea 
tgr. Citeva ore torentul dezlăn
țuit și-a făcut de cap. Clnd fn 
S/ir.șit. lacul subteran secase, 
cei doi frați și-nu adunat ortacii 

și au pornit să vadă ce a mai 
rămas in urma apei.

Înaintau cu greu pe galerie. 
Ingropați pină la genunchi în 
noroiul negru, cleios, totuși îna
intau. Deasupra locului lor de 

muncă .te căsca un gol imens, 
gata să-i inphită. Din acel gol 
apa, ascunsă de ani și ani, adu
sese sute, mii da metri cubi de 
piatră ți cdrbune, acoperind 
totul prin galerie. Cît despre 
uneltele brigăzii, acestea nu se 
mai zăreau nicăieri.

Gheorghe, șeful brigăzii, flu
ieră a pagubă și mormăi.

— Măi, da grozav a mai „fă
tat văcuța..."

Apoi strigă cătrănit :
— Cine-i miner să rămină 

cu mine. Cine nu, să plece a- 
casă.

Nici unul nu se mișcă din 
loc. II priveau in tăcere, aș
teptau comanda.

— Atunci, hai, la lucru 1
Unii au alergat la magazie 

după scule noi, alții la sector 
să raporteze situația. Și peste 
puțin timp, bătălia dintre bri
gadă și ,.pruc“ a început.

La fața locului au venit in 
grabă cei mai buni specialiști 
ai minei. Clătinind din cap, 
mohoriți, spuneau :

— Ehei, cam două săptămini 
o fi nevoie pină cînd galeria 
va putea înainta din nou.

Maistrul de sector se desprin
se dintre ei. se dezbrăcă ^i-i 
raportă inginerului șef al mr- 
nți că rămine alături de briga
dă.

Sirena vestise de citeva ore 
terminarea schimbului de dimi
neață, dar la orizontul II, ni
meni nu plecă spre ziuă. (Tți 
din schimbul de după am iată 
coboriră de mult. Lucrau cu 
toții îndlrjiți. Ambele .schimburi 
se contopiseră împreună cu 
maistrul lor intr-un singur pind, 
amnd o singură dorință : să t ie 
de hac surpării cit mai repede. 
Spre seară primele 150 de va- 
yonete de o tonă eu cărbuni. 
piatră, și noroi aduse de apă 
erau curățate de pe galerie, dar 
mlaștina părea că nu se mai 
termină.

Unde era mai greu, unde se 
cerea mai multă îndrăzneală și 
indemtnare, acolo lucrau cei 
doi frați. Bătălia împotriva pa
gubelor surpării dusă fn inima 
munților, continuă fără răgaz.

Așa trecură aproape două zi
le. La orizontul 11 se muncea 
fără întrerupere : în 24 de ore, 
12 oameni au făcut lucru egal 
cu norma pe cel puțin șase zile.

Operația cea mai grea și mai 
primejdioasă abia începuse, a- 
ceea de umplere a imensului 
gol de unde izbucnise vulcanul 
de apă și pe sub care trebuia 
să treacă galeria de transport. 
De astă dată Ia operația de um
plere a golului, trebuia, pe lin
gă hărnicie și dîrzenie, mult, 
curaj. Orice farsă a apei, care 
izvora încă din surpare, ar fi 
fost fn stare să stăvilească din 
nou munca minerilor și cu asta 
înaintarea galeriei atit de ur
gentă.

Au trecut patru zile de mun
că neîntreruptă. Cu fiecare oră, 
golul imens iși micșora volumul. 
Abia a eincea zi, fețele încorda
te ale minerilor și maiștrilor 
iși Hmbiră. Pinzele alergau din 
nou sprinlette pe galeria curată. 
Legenda celor două săptămini 
necesare lichidării surpării se 
spulberase. Au fost salvate și 
sculele îngropate sub mormane
le de piatră și cărbune. A șa
sea zi, perforatoarele și cioca
nele pneumatice cintau din nou 
in frontul de lucru.

Dar dacă pregătirea abataje
lor nu itiiirziase cu două nâptă- 
mini, cinci »ile erau totuși pier
dute. Brigada, după șut, cum 
avea obiceiul, a finul s/at. A- 
poi, Gheorghe, șeful de briga
dă s-a dus la șei.

— Trebuie să ne sprijiniți, to
varășe inginer, li spuse Gheor
ghe încă de la ușă...

— Prima dată primește feli

citările noastre. Sini gata să 
ascult ce ai pe suflet.

Vrem să terminăm gale
ria pină la data planificării. Ne 
trebuie goale, lemn, utilaj bun, 
și cele cinci zile pierdute le 
scoatem noi. Minerii au primit 
la timp tot ce le trebuia. A ve
nit și luna iunie, data cînd pre
gătirea noilor abataje trebuia 
terminată cu orice preț. Topo
grafii. in hărțile lor au însem
nat terminarea galeriei de la 
orizontul 11.

Cînd din noile abataje, date 
in exploatare la timp de pe a- 
cest orizont au început să ple
ce primele tone de cărbune, bri
gada fraților Soare, a pornit 
să sape in inima munților ga
lerii noi. pregătind alte fron
turi de lucru.

Cit despre -ecord ? Frații 
Soare au înscris multe in istoria 
minei.

Pare curios .faptul că, vor
bind despre record, ani pome
nit de frații Soar'-, deși unul 
din ei e. plecai la școală. Nu-i 
nici o greșeală la mijloc. Elevul 
Soare, dacă obține o notă bună 
la școală auzi:

— Frații Soare învafâ bine.
Cînd Soare Constantin, mi

nerul cure a preluat conduce
rea brigăzii după plecarea lui 
Gheorghe la școală, inregistrea- 
ză imi tucces. se■ spun?:

— Ai auzit ? Soreștii au fd-
cut minuni.

★
Am asculta! cu atenție a-

■ castă scurtă i storiourâ de vi-
lejie In muncă a tinerei gene
ral ii de mineri. Asemenea jan
te, fără îndoială iți au izvor ' 
lor.

$i dacă oriunde, in Valea Jiu
lui, veți întreba :

— Care-i acest neprețuit iz
vor ? Veți primi același răs 
puns :

-- F.ducafic comunistă.



4 SIMBATA 2 SEPTEMBRIE 1973

Ultimele știri Ultimele știri Ultimele știri Ultimele știri PUBLICITATE
DIN ȚARA Șl DE PESTE HOTARE

■rirfiif/irrfft/ifiiirriiiriff/H/ifnt'/rrn/i/r/rnrr.  rirrrrn/i////Hif/frriirrifirtHin/rfririr/r/ri/ii/rr/Hifif/i/rrfHr//Hr/rrn/rffr/rrimnrrinrmn/ir1

Ministrul afacerilor externe Hanoi
al României

de regele
a fost primit 
Marocului

MUNCHEN’72

CENTRUL

RABAT 1 — Trimisul special 
Agerpres. Nicolao Vamvu, trans
mite : Maiestatea So Hassan al 
(1-lea, regele Marocului, a pri
cit. joi seara, pe ministrul afa
cerilor externe al României 
Gorneliu Mănes< u care face o 
vizita oficială în Maroc.

Cu acest prilej, ministrul Cor
nel u Mănescu a transmis rege
lui Hassan al II-lea un cordial 
mesaj de prietenie din partea 
președintelui Consiliului de Stat 
Al Republicii Socialiste România 
Nicolae Ceaușescu. Regele Ma
rocului a exprimat calde mulțu
miri pentru acest mesaj șl l-a 
țugat. la rîndul său, pe ministrul 
țoniân să transmită președlnte|y i 
Nicolae Ceausescu urările sale 
de fericire și sănătate.

In cadrul convorbirii care a a- 
yut loc între regele Hassan al 
jl-lea șl ministrul afacerilor ex
terne al României a fost evoca-

tâ < u satisfacție, vizita între
prinsă de președintele Consiliu
lui de Stal. ^IColae Ceaușescu, 
in Maroc, subllniindu-se aportul 
ci Important la dQzvftltarea jnyî- 
tilaterală a relațiilor bilaterale, 
relații bazate pe egalitate în 
drepturi și avantaj reciproc.

A fost reafirmată, de aseme
nea dorința comună de a inten- 
sifk a și diversifica colaborarea 
dintre cele două țări, de a 
întări prietenia comună româno- 
marocană, în interesul ambelor 
popoare, al cauzei păcii și înțe
legerii internaționale.

Totodată, au fost abordate u- 
nele probleme internaționale, e- 
vidențiindu-se hotărirea Româ
niei și a Marocului de a-și adu
ce și în viitor contribuția la 
promovarea colaborării între po
poare, la lichidarea focarelor de 
încordare internațională, la in
staurarea unui climat de pace și 
securitate, de încredere și co
operare internațională. întreve
derea a avut loc într-o atmosfe
ră de cordialitate.

După convorbire, Majestalea 
Sa Hassan al II-lea a 
dineu pe ministrul 
externe al României, 
Mănescu.

consacrat
Zilei

naționale

reținut la 
«tăcerilor 
Corncliu

DE LIBRARII
DEVA

RECRUTEAZĂ absolvente de liceu pentru școala post- 
liccală de librari din nucurcștl cu durata de un an

4- Agenția China Nouă trans
mite că la Kuanciou a avut loc 
un miting de doliu, organizat 
de Comitetul revoluționar ’ 
pi' 
ria 
care și-au găsit moartea, la 22 
august, în urma bombardării, de 
către aviația americană, a unei 
ambarcațiuni de salvare a navei 
chineze „Hongqi nr. 151", in 
largul insulei Hon Ngu. din pro
vincia Nghe An a 
nam.

al 
L'indel Kuantun, în memo* 
celor cinci marinari chinezi

R.D. Viet-

★
1 — Trimisul special 
N. Vamvu, transmite : 
afacerilor externe al 
Corneliu Mănescu, ca-

armatei re- 
care a a- 
două luni 
armate în

RABAT 
Agerpres. 
Ministrul 
României, 
re, la invitația ministrului aface
rilor externe, Ahmed Taiebi 
Benhima, a făcut o vizită oficia
lă în Maroc, a părăsit, vineri di
mineața. Rabatul.

La aeroport, oaspetele român 
a fost salutat de ministrul 
Ahmed Taiebi Benhima, dc alte 
persoane oficiale marocane, pre
cum si de ambasadorul țării 
noastre la Rabat, Vasile Mircea.

Au fost de față șefi de misiuni 
diplomatice acreditați în Maroc.

HANOI 1 (Agerpres). — Du
pă cum informează agenția 
VNA, la Hanoi a fost organi
zat vineri, în cinstea celei dc-a 
27-a aniversări a revoluției din 
august și a Zilei naționale, 2 
septembrie, un mare miting la 
care au participat președintele 
R.D. Vietnam, Ton Duc Thang, 
primul secretar al C.C. al Parti
dului celor ce muncesc din Viet
nam, Le-Duan, președintele Co
mitetului Permanent al Adună
rii Naționale. Truong Chinh, 
primul ministru, Fam Van 
Dong, și alți conducători de 
partid și de stat.

După cuvîntul dc deschidere 
rostit de președintele Comitetu
lui Permanent al Adunării Na
ționale» Truong Chinh, a luat 
cuvîntul . ” "...
Dong. El a făcut o trecere în 
revistă a războiului dc 
siune dus de S.U.A. împotriva 
Vietnamului, a arătat că lupta 
poporului vietnamez a determi
nat infrîngerile repetate ale 
imperialismului american șl ne
număratele sale dificultăți, de- 
monstrînd „corectitudinea și 
clarviziunea liniei revoluționa
re politice miljtare și diplo
matice a Partidului celor co 
Muncesc din Vietnam, faptul 
că acesta a dat dovadă de au
tentic spirit internaționalist, de 
o voință neînfrîntă dc a cuceri 
și apăra independența și suve
ranitatea, de un dîrz spirit com
bativ și de hotărîre de a lupta 
pînă la victoria totală*.

premierul Fam Van

agre-

(FVin telefon de In trimisul 
«Agerpres*, Iile Goga).

Cu toată .vremea incertă, din 
nou în tribunele stadionului o- 
Umpic nu luat ioc vineri peste 
80 000 de spectatori, care nu 
fost martorii unor dispute spec
taculoase și a unor rezultate 
surpriză. Acestea au fost în
registrate încă din preliminari
ile probei dc săritura cu prăji
na. Celebrul atlet suedez, KJell 
Isaksson, fost corecordman al 
lumii, care anunțase cu două 
zile în urmă că nu se va pre
zenta la start fiind accidentat, 
a răspuns totuși „prezent" la 
apelul oficialului de serviciu. 
Recordmanul european (5,59 m) 
s-a resimțit vizibil în urma ac
cidentului suferit, și, evoluînd 
sub posibilitățile sale, nu a 
reușit să treacă 5,00 m (ba
remul de calificare era de 
5.10 m), ieșind din concurs. 
„Victime* ale concursului de 
calificare au mai fost record
manul italian Renato Dionisi 
(5,45 m în acest an) și sărito
rul american Steve Smith, ca
re deține în actualul sezon o 
performanță de 5,50 m. Ambii 
au doborît de trei ori, la înăl
țimea inițială dc 4,80 m.

Cu emoție am urmărit __
două semifinale ale probei femi
nine de 800 m. Tragerea 
sorți nu a favorizat-o pe re
prezentanta noastră Ileana Si- 
lai. care avea ca adversare, 
printre altele, în cea de-a doua 
semifinală, pe Hildegard Falele 
(R.F. a Germaniei), recordmana 
mondială a probei, Madeleine 
Manning-Jackson (S.U.A.), cam
pioana olimpică de la Ciudad 
de Mexico, Svetlana Zlateva 
(R.P. Bulgaria), realizatoarea

cele

la

celui mal bun timp (1'58" 9/10) 
în serii. Atleta româncă a fă
cut însă o cursă foarte bună. 
Ea s-a aflat pe primul 
al întrecerii tot timpul și a reu
șit să se califice în finală cu 
rezultatul dc 2'01" 9/10. Silai 
a ocupat locul al treilea, după 
Hildegard Falck — 2'01" 4 10 
și Svetlana Zlateva — 2’01" 
7/10, dar ca nu n forțat în fi
nalul cursei, atunci cînd era 
cert că își asigurase calificarea.

Așteptată cu un enorm in
teres, finala masculină a probei 
de 100 m plat, „Regina atletis
mului*, a revenit celui pe care 
majoritatea specialiștilor îl 
indicau drept favorit — Valeri 
Borzov (U.R.S.S.). Borzov s-a 
desprins de adversarii săi la 
50 m și a terminat relaxat, cu 
brațele ridicate, victoria sa ne- 
fîind periclitată nici o clipă. 
Este pentru a doua oară, 
istoria Jocurilor Olimpice 
după col de-al doilea război 
mondial, cînd victoria în proba 
clasică a sprintului revine unui 
alergător european.

■A-
Medalia olimpică de aur la 

proba fcm’nină de aruncarea su
liței a revenit atletei din R.D. 
Germană, Ruth Fuchs, record
mana mondială a probei. Ea s-a 
instalat în fruntea clasamentului 
la a doua aruncare (60,20 m) Iar 
în cea de-a cincea încercare a 
reușit 63,88 m, stabilind un nou 
record olimpic (vechiul record 
era de 62,40 m și aparținea a- 
runcătoarei sovietice Elena Gor- 
ceakova).

Sala din 
a găzduit, 
liminariile

plan

în 
de

★

Parcul Expozițiilor 
ieri dimineață, pre- 
probei masculine de

floretă pe echipe, competiție în 
care formația noastră este co
tată printre candidatele la una 
din medaliile olimpice. Florc- 
tiștii noștri nu ne-au dezamăgit, 
șl, la capătul unor asalturi de 
un ridicat nivel tehnic, au reu
șit să se califice pentru elimi
nările directe alături dc echi-

• pelc R.F. a Germaniei, Poloniei, 
Franței, Cubei, Japoniei, 
U.R.S.S. șl Ungariei.

In primul tur au fost angaja
te 13 echipe (Argentina a anun
țat în ultimul moment că nu 
mai participă), care au fost re
partizate în patru grupe, ur- 
mînd ca primele două 
din fiecare serie să se 
pentru faza următoare 
petiției. Echipa noastră 
luat în grupa D alături____
mațiile Ungariei, Libanului șl 
Canadei. In primul meci, scri- 
merii noștri au surclasat cu 
16-0 formația Canadei. Toți cel 
patru componenți ai echipei 
noastre : Iuliu Falb, Mihai Țiu, 
Tănase Mureșan și Ștefan 
Haukler au realizat cite 4 vic
torii. Apoi, am învins cu 9-7 
selecționata Libanului, victoriile 
noastre fiind obținute de Falb 
— 4. Ilauklcr — 2, Aurel Ște
fan — 2 și Mureșan — 1. în
tâlnirea derbi a grupei, cea cu 
echipa Ungariei, a fost deose
bit de echilibrată. După o dis
pută pasionantă, floretiștii ma
ghiari au cîștigat la limită cu 
8-7. Au obținut victorii pentru 
noi ! Țiu — 4, Haukler — 2 și 
Falb — 1. Clasați pe locul se
cund în seria preliminară, flo
retiștii români s-au calificat 
pentru faza următoare a compe
tiției, unde vor evolua alături 
de elita mondială a floretei 
masculine.

Examenul de admitere va avea loc la data de tfl sep 
tem brie 1972.

Informații suplimentare la sediul întreprinderii din Dc 
va, Piața Unirii nr. 4, telefon 11258, 11597.

clasate 
califice 
a com- 
a evo- 
de for-
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LIBRĂRIILE vă oferă un bogat sortiment 
de rechizite școlare.

Procurîndu-vi-le din timp, evitați aglome
rația de la începutul anului școlar.

’roduse
ndustriale

angajeaza urgent
♦ Aripa oficială a 

publicane irlandeze, 
nunțat în urmă cu 
încetarea acțiunilor
Ulster, a dat publicității un co
municat în care cere extremiști
lor I.R.A.. aparținind „aripii pro
vizorii". să pună capăt violen
țelor care au făcut sute de vic
time în rîndul populației.

4- Intr-un comunicat oficial 
dat publicității la Yaounde se 
arată că în urma convorbirilor 
dintre ministrul afacerilor ex
terne al Camerunului, Vincent 
Efon, $1 reprezentantul general 
al R.D. Vietnam în Franța, Vo 
Van Sung, Republica Unită Ca
merun și Republica Democrată 
Vietnam au hotărî! să stabi
lească relații diplomalice la ni- 
vel de ambasada. '

sfîrșit4 La 31 august a luat 
reuniunea de la Phenian a con
vorbirilor propriu-zise între re
prezentanții societăților de Cru
ce Roșie din R.P.D. Coreeană 
și din Coreea de sud. 
birile vor continua la 
tembrie. la Seul.

Convor-
13 sep-

început,

Declarația P.C. din Chile
1

4- La Helsinki au 
vineri, lucrările unei consfătuiri 
a miniștrilor de externe ai țări
lor nordice, la care participă 
șefii diplomațiilor din Dane
marca, Finlanda, Tslanda, Nor
vegia și Suedia. Sînt examina
te probleme legale de viitoarea 
sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U.

SANTIAGO DE CHILE 
(Agerpres). — Guvernul Uni
tății Populare a înfăptuit in cei 
doi ani care au trecut de la 
insuurarea-sa transformări so- 
cial-ecohomice radicale menite 
să ducă la cucerirea unei ade
vărate independențe — se ara
tă într-o declarație a Partidului 
Comunist din Chile. In perioa
da respectivă au fost naționali
zate băncile, întreprinderile in
dustriei cuprifere, mari uzine 
și întreprinderi din alte ramuri 
dc bază ale economiei națio
nale, au fost puse bazele pen
tru edificarea unui sector de 
stat al economiei naționale. In 
mediul rural a fost înfăptuită 
reforma agrară, ' “ " ’
țăranilor peste 9 
terenuri agricole.
te transformări, se arată în de
clarație, deschid noi posibili
tăți pentru dezvoltarea econo
mică favorabilă a țării și ridi
carea bunăstării maselor popu
lare.
. Procesul de transformări re-

impărțindu-se 
milioane ha 
Toate aces-

voluționare, îndreptat spre edi
ficarea unei societăți echitabi
le în Chile, întîmpină rezisten
ța crescîndă a forțelor reacțio
nare. In aceste zile, forțele re
acționare au recurs la noi ac
țiuni antipopulare, agravînd si
tuația din țară. Latifundiarii 
din provinciile de sud, încadrați 
în partidul național de dreap
ta, au asasinat patru țărani ; 
membri ai organizației fasciste 
„Patria 1 Liberdad" au provocat 
dezordini pe străzile capitalei 
chiliene. Dușmanii poporului 
folosesc toate căile pentru a 
agrava situația economică și a 
accentua dificultățile existente.

In legătură cu activizarea ac
țiunilor forțelor reacționare, re
levă declarația, vom fi nevoiți 
să creăm în toate regiunii^ co
mitete pentru autoapărare. 
Partidul Comunist din Chile 
sprijină politica economică și 
financiară a guvernului care 
stipulează transferarea benefi
ciilor în folosul oamenilor mun
cii și al stimulării producției.
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> Joi la miezul nopții, a in
trat în vigoare hotărirea guver
nului Islandez de a extinde a- 
pele teritoriale de la 12 la 50 
mile marine (respectiv, de la 
19 la 80 km). Patrulele de coas
tă islandeze veghează în acest 
spațiu maritim, lnregistrînd va
sele străine — cele mai multe 
sub pavilion britanic și vest- 
german — care încalcă noua 11- 
mltă a apelor 
deze.

R. Fischer ■ 
al lumii

REYKJAVIK 1 (Agerpres). 
— Vineri, la Reykjavik, a lu
at sfîrșit meciul pentru titlul 
mondial de șah disputat între 
marii maeștri Boris Spasski 
(U.R.S.S.) și Robert Fischer 
(S.U.A.). Obtinind victoria cu

teritoriale islan-

desemnat al Fin- 
Sorsa, secretar

campion

scorul general de 12,5—8,5 
puncte, Robert Fischer a de
venit campion al lumii, 
partida a 21-a, întreruptă la 
mutarea 40-a, Fischer avea a- 
vantaj. La reluare, Spasski a 
cedat fără Joc.

In

B

B
a
B
B
9
B
B
8

Combinatul siderurgic de la Hunedoara a asimilat in 
acest an 19 mărci noi de oțeluri cu caracteristici îmbunătățite.

Desfășurînd o activitate susținută pentru a oferi uzine
lor beneficiare cantități sporite de metal cu caracteristici 
calitative superioare, siderurgicii hunedoreni au ridicat la 
50 la sută ponderea oțelurilor de calitate și aliate in produc
ția de metal pe care o elaborează în acest an, îndeplinind 
astfel înainte de termen angajamentul initial care prevedea 
atingerea acestui nivel în 1973. De la începutul anului și 
pînă în prezent, muncitorii, tehnicienii și inginerii care de
servesc cuptoarele martin și electrice ale Combinatului hu- 
nedorean au elaborat suplimentar o cantitate de oțel aliat 
echivalentă cu metalul necesar pentru fabricarea a peste 
1 400 de autocamioane.

A doua navă frigorifică colectoare, inclusă în dotarea 
flotei noastre de pescuit oceanic — „Polar 2“ — este gata 
să ridice ancora pentru prima călătorie de producție. Noua 
navă, are un deplasament de 10 000 tone, dispunînd de pa
tru magazii frigorifice. Ea este dotată cu instalații moderne 
de navigație și de manipulare a peștelui, motoarele puterni
ce putindu-i asigura o viteză de 16,4 noduri și o autonomie 
sporită. Ca și „Polar 1“, care și-a anunțat înapoierea din 
prima cursă cu o bogată încărcătură, „Polar 2“ va prelua 
recolta de pește de la bordul traulerelor noastre care acti
vează în apele oceanului Atlantic.

Prin înzestrarea cu noi traulere și nave frigorifice colec
toare, capacitatea flotei românești de 
rește anul acesta cu 45 la sută

pescuit oceanic spo-

sintetice, <lin Iași, a 
produs : firul tehnic

La uzina ieșeană de fire și fibre 
fost asimilat recent cel de-al 27-lea 
special pentru benzi electroizolante și pentru izolații la 
motoarele electrice. Primele cantități au și fost livrate uzi
nei specializate din Craiova. Asimilarea acestui nou tip dc 
fir tehnic, care se procura pînă în prezent din import, a- 
duce anual o economie de 2 milioane lei valută. Tot în ve
derea unei importante economii valutare specialiștii uzinei 
lucrează la realizarea unei instalații pentru obținerea foliei 
poliesterice, folosită pentru izolații la condensatoare și ma
șini electrice. Rezistența electrică foarte’mare o recomandă 
și pentru alte întrebuințări în industria de aparafaje și 
materiale electrice. Atît tehnologia, cit și instalația respec
tivă sînt rodul cercetării științifice a specialiștilor uzinei.
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Premierul 
landei, Kalevl 
general al partidului Social-De
mocrat, a format, joi seara, no
ul guvern — o coaliție de cen- 
tru-stînga din care fac parte 16 
miniștri. Sorsa a hotărît forma
rea noului cabinet in cadrul în- 
tîlniril de joi a liderilor celor 
patru formații politice de cen
tru- -lingă — Partidul Social-De
mocrat, Partidul de centru, Parti
dul liberal și Partidul Suedez al 
Poporului.

4 Secretarul general al Or
ganizației Unității Africane. Nzo 
Ekangakl, însoțit de adjunctul 
său. Mohamed ȘanQn. a sosit 
joi seară, la Rabat, pentru a 
conferi cu suveranul marocan, 
Hassan al II-lea. care deține 
funcția de președinte In exer
cițiu al O.U.A.

Agenția China Nouă infor
mează că o delegație Japoneza 
a sosit joi la Pekin pentru a în
cepe pregătirile în vederea vi
zitei primului ministru al Ja
poniei, Kakuei Tanaka, în R.P. 
Chineză.

♦ Alfred Worden, membru al 
echipajului misiunii „Apollo-15“, 
a fost radiat din corpul 
astronauților americani pentru 
vina de a II luat la bordul na
vei. fără aprobarea N.A.S.A., 
400 plicuri conțlnînd timbre. O 
parte dintre aceste plicuri au 
fost vindute după revenirea na
vei pe Pămlnt ai 1 500 dolari 
flecare.

Conform tradiției americane, 
campania electorală oficială nu 
incepe decit cu aproximativ două 
luni inainte de data alegerilor, 
la 2 septembrie. Dar pregătirile 
candidaților au început de fapt, 
încă de anul trecut, iar vara a- 
ceasta o serie de manevre și eve
nimente - îndeosebi legate de 
disensiunile persistente intre de
mocrat (sprijinul unor sindicate, 
împotriva tradiției, pentru candi
datul republican, eforturile can
didaților democrați de a recupe
ra membri și aliați tradiționali ai 
partidului lor) s-au aglomerat in 
intervalul dintre cele două con
venții. După ce, sâptămina trecu
tă, republicanii s-au reunit și el 
la Miami, a devenit posibil un 
bilanț al clarificărilor survenite.

Desfășurindu-se fără surprize 
și consemnind, așa cum era de 
așteptat, candidatura președinte
lui in funcție, Richard Nlxon, la 
un al doilea mandat, convenția 
partidului republican nu reprezin
tă, desigur, un eveniment de na
tură sâ producă senzație.

Contrastul între dezbaterile în
deajuns de agitate ale democra
ților, a căror unitate râmîne să 
fie restabilită și calmul conven
ției din 
decibelii 
clamații 
acceptat 
câni, a 
probabil

cani. Să adăugăm insă și con
trastul dintre calmul din fața clă
dirii, in zilele convenției demo
crate și tumultul manifestațiilor 
împotriva agresiunii din Indochi
na, manifestații ocazionate de 
convenția republicană.

Echipele sînt, de acum, cunos
cute : contrar unor speculații, 
președintele Nixon nu a renuri-

nu a oferit surprize. Faptul a pro- 
vpcat comentarii defavorabile, 
pornind îndeosebi de la aceea că 
in problema de interes major 
pentru opinia publică americană, 
a agresiunii din peninsula indo- 
chinezâ, discursul de la Miami 
nu a prezentat nimic substanțial 
nou față de poziția exprimată la 
8 mai - poziție care nu a per
mis progrese ale convorbirilor de

Hotă externă
vicepreședintele Agnew, 
care va aduce, probabil, 
voturi ale dreptei, inclu- 
dreptel democrate, și ca-

săptămîna trecută, cind 
nu au măsurat decit a- 
la adresa candidatului 
cvasiunanim de republi- 
fost remarcat, așa cum 
doreau strategii republi*

țat la 
decizie 
destule 
siv ale . 
re contrastează cu schimbarea de 
penultim moment survenită la de- 
mocrați, unde senatorul Eagleton, 
handicapat - in orice caz din 
punct de vedere electoral - de 
antecedentele medicale, a cedat 
locul secund lui Sargent Shriver, 
un Kennedy „prin alianță" (că
sătorit cu o soră a lui John, Ro
bert șl Edward Kennedy).

In ce privește programele, să 
notăm că, incadrat in nota ge
nerală a convenției de la Miami, 
discursul de acceptare a investi
turi! rostit de președintele Nlxon

la Paris, in timp ce ostilitățile 
din Vietnam continuă cu violen
ță. De altfel, președintele nici nu 
a considerat avantajos să insiste 
asupra unor 
șl contestate, 
cestui capitol al politicii 
mericane fiind 
de succintă. După cum se pre
văzuse, președintele Nixon a fă
cut referiri ample la vizitele sale 
la Pekin și Moscova, lăsind să 
se vadă că le numără intre punc
tele favorabile ale bilanțului său 
extern și promițind continuarea 
inițiativelor de pace ale Adminis
trației.

In acest discurs, primul cu im
plicații evidente electorale al 
președintelui, au fost inevitabil

poziții cunoscute 
evocarea a- 

a- 
cit se poate

prezente accentele polemice. Tac
tica republicană apare cu destu
lă claritate intr-o formulare a 
președintelui Nixon, care a afir
mat că alegerea nu este între 
radicalism și imobilism ci intre 
reforme imposibile — adică a- 
preciază președintele, acelea 
propuse de candidatul democrat
- și cele posibile.

Democrații, in primul rind can
didatul la președinție, nu sînt Iu- 
ați prin surprindere și este evi
dentă, in declarațiile lui George 
McGovern dorința de a sublinia 
realismul și chiar moderația pro
punerilor sale. Candidatul demo
crat speră, probabil, că îndepăr
tarea de pozițiile categorice sus
ținute in primăvară, in perioada 
alegerilor preliminare, nu-i va 
compromite șansele de a atrage 
voturile celor peste 20 milioane 
tineri americani care, în noiem
brie, vor vota pentru prima dată
- in alegerile prezidențiale. Și, 
totuși ce impresie va putea face 
sprijinirea candidaturii McGovern 
de către ex-președintele Johnson, 
asupra acestei generații care s-a 
maturizat politic in climatul pro
testului împotriva escaladării con
flictului, in anii administrației 
Johnson ?

Deocamdată, sondajele de o- 
pinie il prezintă ca favorit pe 
președinte. Dar pînă la 7 noiem
brie mai slnt nouă săptămini.

Mihai MATEI

Rodartie sl administrația darului i Petroșani strada Republici] tfr. 80, telefon 1 1QG2

Ansamblul folcloric al 
județului Hunedoara 
a plecat în Polonia
Ansamblul folcloric al județu

lui Hunedoara, alcătuit din ar
tiști amatori ai căminelor cultu
rale din DSbica, Boiu, Coslești, 
Muncelul Mare și altele, a ple
cat vineri in Republica Populară 
Polonă pentru a participa la fes
tivalul internațional de folclor 
„Toporașul de aur" de la Za
kopane. Artiștii amatori hunedo
reni se prezintă la această con
fruntare artistică, unde își vor 
disputa măiestria numeroase for
mații foclorice, cu un original 
și interesant spectacol, intitulat 
„Nuntă Pădurenească", care redă 
tradiționalele obiceiuri de nuntă 
ce se păstrează din generație în 
generație, coloritul frumos al 
costumațiilor din zona Munților 
Poiana Ruscăi și în partea su
perioară a Văii Mureșului.

La ediția din anul trecut, me
dalia de aur a Festivalului de 
la Zakopane a revenit ansam
blului „Floricică de la Munte" 
din județul Neamț.

(Agerpres)

publicitate
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Hălmagi 
Ionel, eliberată de E.M. Ani- 
noasa. o declar nulă.

Pierdut legitimație de ser
viciu pe numele Țurcanu Va- 
sile, eliberată de E.M. Llve- 
zeni. O declar nulă.

Șef magazin
pentru unitatea 48 televizoare 

Petroșani
Condițiile de angajare și salarizare sînt cele prevăzute 

de H.C.M. nr. 914/19C8 și legea nr. 12-1971.
Informații suplimentare se pot obține zilnic intre ore

le 7-15. de la biroul personal al întreprinderii. Telefon 1801.

T.A.P.L
Petroșani

Bl Recrutează candidați 
pentru specializarea în 
meseria de tehnolog 
(șef unitate) în alimem 
tația publică — curs 
de zi, de 2 ani la 
Arad.

Condiții: să fie absolvent al școlii mediu

Examenul se va tine între 15-22 septembrie 1972

Candidați! pot depune dosarul cu acte la biroul per
sonal, al T.A.P.L. din Petroșani, str. Republicii nr. 92, te
lefon 1819, de unde se pot obține informații suplimentare

MINERI! RESPECTAT! NORMELE DE 
TEHNICA SECURITĂȚII IN SUBTERAN
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