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NICOLAE CEAUȘESCU

Ambasadorul U. R. s. s

1 11 /I

Vineri, 11 mai, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, a primit

pe V. I. Drozdenko, ambasa
dorul extraordinar și pleni
potențiar al Uniunii Sovieti
ce la București, la cererea a- 
cestuia.

La primire a fost' de fată to

varășul Ștefan Andrei, 
tar al Comitetului Central ai 
Partidului Comunist Român.

Cu acest prilej, a avut loe 
o convorbire tovărășească.

Ambasadorul Republicii Zambia

DUPĂ PRIMA DECADĂ, ÎN FAȚA MINERILOR 
SE RIDICĂ DIN NOU IMPERATIVUL: ■■

REALIZAREA RITMICĂ A PLANULUI
SITUAȚIA

A

REALIZĂRII PLANULUI
E.M. Lonea 93,3
E.M. Petrila 92,1
E.M. Dîlja 92,4
E.M. Aninoasa 89,0
E.M. Vulcan 86,3
E.M- Paroșeni 98,6
E.M. Lupeni 97,0
E.M. Uricani 80,9
TOTAL Valea Jiului 91,7

De ce a=ți încheiat primele zece
cu restantă ?

Ce măsuri ați întreprins pentru re
cuperarea râmînerii în urmă ?

1

f s

tai

Cu ce rezultate vă veți prezenta
la a doua decadă ?

Răspund cadre de conducere din exploatările Văii Jiului

De azi mergem în plin"II
O remarcă trebuie făcută de 

la început, fiind vorba de ex
ploatarea minieră 
timp 
mai, 
s-au 
plan.
prima zi. Este un fapt lăuda
bil. Cu regret trebuie să amin- 

toc- 
Dar, 

ni

Paroșeni: 
de nouă zile din luna 
realizările colectivului 
situat peste sarcinile de 
Și aceasta, începînd din

tim de o „surpriză" ivită 
mai la sfîrșitul decadei, 
să ascultăm relatările ce 
s-au făcut :

— tn următoarele două 
și 13 mai, sîntem hotărîți 

să recuperăm minusul de 195 
tone înregistrat Ia decadă,

zile,
12

de
ne spunea inginerul loan Ilea- 
nu. directorul minei. La prin
cipala noastră capacitate de 
producție, abatajul 6 222, do
tat cu complex mecanizat de 
susținere și tăiere, am oprit 
producția pentru a revizui și 
a înlocui o parte a transpor
torului, dintr-o zonă cu „sări
tură". De azi dimineață, însă, 
aici, ca și pretutindeni, la 
toate abatajele aflate în func-

ție, activitatea se desfășoară 
normal. Dovadă, cele 500 tone 
cărbune deversate astăzi pînă 
la ora unsprezece, în siloz, 
cantitate ce depășește, deja, 
preliminarul primului’ schimb 
al zilei.

— „Săritura" de care vor
beați nu va constitui și in 
viitor un motiv ? !

— In nici un caz. Am preco
nizat ca în zona tei . șâ executăm 
operația de tăiere prin pușcare, 
luînd măsurile de securitate 
cuvenite, cu scopul cțe ,a do
mina suprasolicitările la care 
e supusă combina, transpor
torul, celelalte utilaje. De a- 
semenea, avem în program .ca, 
duminică, la acest abațyij, să 
efectuăm noi lucrări de între
ținere pentru a preveni neplă
cerile. La sfîrșitul decadei a 
doua vom raporta depășirea 
planului. La fel și la sfîrșitul 
lunii I Intre timp ne va intra 
în funcție un nou abataj, do
tat cu complex mecanizat; la 
care lucrările 
află în stadiu

meargă aproape la plan. La 
ora actuală mai avem proble
me doar la sectorul III dar 
și ele sînt' în curs de rezolva
re. Sperăm ca la finele celei 
de a doua decade să recupe
răm cel puțin 2 000 de tone 
din restanță.

— Cum au acționat ca
drele tehnice — aflate a- 
cuni mai aproape de aba
taje — pentru preîntîm- 
pinarea acestei situații ?

— Consider că pînă în pre- 
zent cadrele tehnice care s-au 
apropiat mult de abataje nu 
au r-euși.t in suficientă măsură 
să cuprindă și să rezolve

ficient' problemele pe care le 
au, ele nu acționează cu toa
tă răspunderea în rezolvarea 
problemelor ce le ridică ac
tivitatea zilnică de producție. 
La toate acestea se 
niște defecțiuni la utilaje 
care vrem să le remediem 
minica.

— Cum veți încheia 
doua decadă ?

— Conform diagramelor pe 
care le-am întocmit trebuie 
să recuperăm cel puțin 2 000 
de tone din minusul pe care 
îl avem la această dată și să 
ajungem la sfîrșitul lunii 
plan.

adaugă
Pe 

du-

a

de echipare se 
avansat.

Din nou pe urcușul greu
al recuperărilor

aprilie ex- 
Uricani a

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, vineri 
după-amiazâ, pe ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Zambia la Bueu-

rești, Dunstan Weston Ka- 
mana, la cererea acestuia.

La primire a fost de față 
George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe.

Ambasadorul zambian a 
transmis tovarășului Nicolae

Ceaușescu un mesaj din par
tea președintelui Republicii 
Zambia — Kenneth David 
Kaunda.

Cu acest prilej a avut'loc o 
convorbire, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială.

Buna întreținere și ordinea care domnește în magazia 
de materiale a F.S.H. — Vulcan este rezultatul efortu
lui zilnic și a interesului depus de comunigtele Maria 
Simonis și Rafila Bințințan — două muncitoare vrednice ale 
fabricii.

La F.S.H. Vulcan

Utilajelor în fabricație
îmbunătățiri constructive

Președintele
Comitetului Internațional

al Crucii Roșii
Președintele Consiliului de 

Stat- al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, vineri la 
amiază, pe președintele Co
mitetului Internațional al 

■ Crucii Roșii, Marcel A. Navil
le, care face o vizită în țara 
noastră la invitația președin-

telui Societății de Cruce Roșie 
a României.
_La întrevedere a fost de fa

ță Stana Drăgoi, secretar ge
neral al Societății de Cruce 
Roșie a României.

întrevederea s-a desfășurat 
intr-o atmosferă cordială.

Delegația parlamentară
tanzaniană

După ce în luna 
ploatarea minieră 
demonstrat' că planul poate 
fi realizat din prima pînă în 
ultima zi a lunii — fapt con
semnat la timpul său în coloa
nele ziarului — acum la în
cheierea primei decade â lu
nii mai, mina înregistrează 
realizarea sarcinilor perioadei 
doar în proporție de 80,9 la 
sută. La întrebarea firească 
de ce ? ne-a răspuns inginerul 
Carol Schreter, directorul ex
ploatării :

— In prima parte a lunii 
. prezența la lucru.a fost foarte 

slabă. Din această cauză nu 
am reușit să plasăm decit 60 
la sută din abataje. Firesc, o 
plasare necorespunzătoare a 
avut ca efect imediat realiza
rea unor producții scăzute.

— De ce această prezen
ță slabă ?

— După zilele de repaus re
venirea la serviciu a .. fost 
foarte greoaie și ce este mai 
curios am avut bolnavi foar
te mulți, unii dintre ei ■— 
sînt convins — . au fost' bol
navi închipuiți însă cu docu
mente în regulă. Poate să se 
supere medicul pe mine dar 
aceasta este părerea mea.

Tot atunci, din cauza plasă
rii necorespunzătoare a lucră
rilor miniere, 
a abatajelor, 
realizat vitezele 
vansare necesare în sectorul 
I, s-au creat presiuni ce n-au 
putut fi stăpînite. Aceâst’a a 
făcut necesară executarea u- 
nor lucrări de redeschidere și 
repunerea în perfectă stare a 
abatajelor. Acum situația s-a 
reanalizat și, așa cum am pre
văzut, la sfîrșitul primei de
cade, «ectorul a început

în special 
nu s-au 

de a-

Aici e aici: randamentul 
în abataje I

După un bilanț merituos în 
primele 4 luni, la mina Petrila 
se înregistrează în prima de
cadă din mai o rămînere în 
urmă de peste 2 100 tone căr
bune. Deci iarăși tributari la 
ritmicitate, la această exigen
tă de prim ordin al unei acti
vități economice de calitate 
superioară.

— De ce tovarășe direc
tor Dimitrie Simota ?

— Adevărul e că nu ne 
putem justifica prin „cauze o- 
biective" de nici un fel. Linie 
de front avem, efective de a- 
semenea, totul e că nu reali
zăm productivitatea planifica
tă în abataje. Diferența fată 
de plan în luna trecută este 
de aproape 800 kg/'post.

— De ce ?

Dind răspuns, imediat și concret, imperativelor 
majore izvorite din consfătuirea de lucru pe tema preo
cupărilor actuale pentru îmbunătățirea calității, a pa
rametrilor funcționali și a comportării în exploatare 
a utilajelor miniere, ținută recent sub patronajul 
C.C.P., colectivul de muncitori, tehnicieni și ingineri 
ai Fabricii de stîlpi hidraulic) Vulcan raportează :

Acum două zile a fost realizat primul lot de 
stîlpi hidraulici de susținere avînd 6 repere îmbunătă- • 
țite constructiv. Consemnăm unul din aceste repere: 
ghidajul pistonului din aliaj de aluminiu, care nu satis
făcea pe deplin, a fost înlocuit cu ghidaj din poliamidă 
industrială ;

> La mina Paroșeni s-au introdus în abataje, 
pentru experimentare, zece stîlpi metalici avînd ventilul 
lateral protejat — cerință exprimată deseori de mineri 
— prin care se asigură funcționalitatea sporită a ele
mentelor de susținere ;

4- Au fost transportate Ia mina Vulcan pentru a fi 
experimentate în subteran primele grinzi pășitoare 
a căror elaborare s-a realizat recent de către colectivul 
fabricii și al căror prototip, prin încercări în atelier, 
s-a dovedit a fi corespunzător exigențelor.

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, vineri, 11 
rriai, delegația parlamentară 
tanzaniană, condusă de Adam 
Sapi Mkviawa, președintele A- 
d'unării Naționale a Republi
cii Unite Tanzania, care, 
invitația Marii 
ționale. face o 
în țara noastră, 
lamentară este
deputății Adunării Naționale 
— I.S. Akida — din partea 
Zanzibarului. K. T; Mtenga, 
președinta Uniunii Femeilor 
din regiunea Kilimanjaro, Al- 
haji R.R. Nyembo, președinte
le Comisiei pentru politică ex
ternă, S.S. Ngwanangwalu și 
E.S.’ Mnyawami.

La întrevedere au luat par
te tovarășii Ștefan Voitec, pre
ședintele Marii Adunări Na
ționale, Ștefan Andrei, secre- 

. tșr al Comitetului Central al 
P-artidului Comunist Român,

la
Adunări Na- 
vizită oficială 
Delegația par- 
alcătuită din

Nicolae M. 
secretar de 
Comerțului 
Guină, deputat în Marea A- 
dunare Națională, și Stanciu 
Stoian, secretar general al 
Ligii române de prietenie cu 
popoarele din Asia și Africa, 
membru al Comisiei pentru 
politica externă a M.A.N.

Cu prilejul întrevederii, 
conducătorul delegației a îm
părtășit impresiile deosebit 
de pozitive ale oaspeților cu 
privire lâ obiectivele econo
mice, sociale și cult'urale vizi
tate, a apreciat ospitalitatea și 
prietenia de care s-a bucurat 
pretutindeni, întîlnirile fruc
tuoase avute cu oamenii mun
cii din România. Conducăto
rul delegației a evidențiat în
semnătatea vizitei efectuate 
de președintele Consiliului de 
Stat al României anul trecut

Nicolae, ministru 
sfat la Ministerul 
Exterior, Nicolae

(Continuare în pag. a 4-a)
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Noul mers
pentru export
Ca urmare a preocupării co

mitetului oamenilor muncii din 
industria locală Petroșani față de 
traducerea in viață a planului 
de măsuri tehnico-organizatorice, 
a propunerilor făcute cu privire 
la o mai bună organizare a 
locurilor de muncă, aproviziona
rea cu materiale și întărirea 
disciplinei în muncă, planul pro
ducției globale al unității pe 
primele 10 zile ale lunii mai a 
fost realizat'în proporție de 103 
la sută, realizare la care au 
avut o contribuție deosebită sec
țiile : tîmplărie Livezeni, tapițe- 
rie-confecții, produse ele metal 
și răcoritoare.

Este demn de remarcat fap
tul că asigurîndu-se forța de 
muncă de calificare superioară 
și materie primă de bună cali
tate este terminat și se găsesc 
in fază de expediere, pînă la 
mijlocul acestei luni, un prim lot 
de 600 plapume și 20 tone 
piese turnate din fontă (hidran
te) destinate exportului.

(Continuare in pag. a 3-a)

însemnări

în

tonei ȚABREA

(Continuare in pag. a 3-a)

în 
le 
de

UN EXAMEN 
AL BĂRBĂȚIEI 

SI CURAJULUI
fiecare dată cînd am

PROGRAMUL UNIVERSITĂȚII SERALE 
DE PARTID 

pentru zilele de 14,
SECȚIA ECONOMIE,

nul III, in ziua de
14 mai, ora 17.

SECȚIA PRINCIPII ȘI
METODE ALE MUNCII DE 
PÂRTII), anul II: în ziua 
de marți, 15 mai ora, 17.

a- 
luni,

15 și 16 mai 1973
SECȚIA POLITICA EX

TERNĂ A P.C.R. anul I 
în ziua de miercuri, 16 mai, 
ora 17.

Cursurile au Ioc în să
lile cabinetului municipal 
de partid.

al autobuzelor vine în
întîmpinarea cerințelor populației

Ing. VIELAND SCHNEIDER, director tehnic al întreprinderii de 
transporturi auto Hunedoara — Deva.

— Cetățenii folosesc din 
ce în ce mai mult in de
plasările lor autobuzul, ca 
mijloc rapid și confortabil 
de transport. Vă rugăm, to
varășe director, să faceți 
cunoscute cititorilor Ziaru
lui nostru măsurile inițiate 
de întreprinderea de trans
porturi auto Hunedoara — 
Deva pentru a veni în întîm
pinarea solicitărilor popu
lației.

lui in vigoare și ce pregă
tiri s-au făcut

— Noul mers.
Care, începînd cu

in acest scop?

intră în apli-
ziua de 3 iu-

— Prima și cea mai impor
tantă măsură este aceea a în
tocmirii unui mers al autobu
zelor care să satisfacă cereri
le cetățenilor care folosesc au
tobuzul pentru transportul spre 
și de la locul de muncă, pre
cum și in călătoriile lor oca
zionale.

— Pentru că v-ați referit 
la noul mers al autobuze
lor, care este data Intrării

nie, dată la caic se va Încheia 
practic perioada pregătitoare. 
Această perioadă de pregătire 
a început odată cu intrarea fn 
vigoare a vechiului mers. La 
redactarea lui s-au avut în ve
dere satisfacerea tuturor ' ce
rințelor de transport ale călă-

terilor. S-a făcut un studiu a- 
tent al programului de lucru 
pe schimburi al tuturor unită
ților economice și instituțiilor 
din județele pe care le deser
vim, ale cererilor călătorilor ca
re nu sînt salariați. Pe de al
tă parte s-a făcut și o largă 
consultare cu consiliile popu
lare municipale, orășenești și 
comunale, pentru a putea sta
bili cit mai detaliat cerințele 
populației și ale școlilor. De 
asemenea, noul mers al auto
buzelor este corelat cu celelal
te mijloace de transport, res
pectiv pe calea ferată și cu a- 
vioanele TAROM, stabilindu-se 
totodată legături strînse cu au
tobuzele în autogările noastre.

Prin aceste 
duce timpul 
nul îl pierde 
«e realizează

corelări se re- 
pe care cetățea- 
cu transportul și 
o utilizare ratio-

Interviu
Dragoș CĂLIN

realizat de :

(Continuare in pag. a 3-a)

Plenara
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De
avut prilejul să consemnăm 
faptele săvîrșite de anumiți 
oameni în împrejurări deo
sebite, pe care viața în anu
mite momente ni le pune 
față, ne-am obișnuit să 
catalogăm ca fiind acte 
eroism.

Un asemenea prilej, 
care s-au verificat valențele 
nobile ale curajului, abne 
gației și ale unei înalte răs
punderi civice s-a ivit acum 
trei zile, la Lonea.

...In ziua de 10 mai. apele 
pîrîului Jieț s-au umflat cu 
repeziciune, viiturile învoi 
burate, ieșite din matcă, in- 
cercînd să rupă tot ce le ie
șea în cale.

La ora 13, la mină s-a a 
fiunțat Că valurile amenin
țau podul de cale ferată în
gustă peste care se transpor 
tă cărbunele la preparație. 
La apelul comitetului de

partid, a conducerii exploa
tării, au răspuns fără să stea 
pe gînduri, minerii care ie
șiseră din schimb? Apele 
reușiseră să «ape la picioa
rele podului. Trebuia inter
venit imediat pentru a-1 con
solida.

Atunci au intrat în acțiu
ne oamenii. Pe o ploaie ce 
nu mai contenea, s-a lucrat 
cu dîrzenie, cu o dăruire 
fără margini. Traficul tre
buia restabilit în cel mai 
scurt timp. Era o problemă 
vitală pentru exploatare. în
cleștarea cu forțele oarbe 
ale naturii a durat tot cursul 
zilei, al nopți' și în ziua ur
mătoare. Oamenii erau tizi 
pînă la piele, epuizați de e- 
fort. Hotărîrea și dîrzema 
au învins. Șirurile de vago-

Consiliului municipal pentru
educație fizică și sport

des- 
Plenarei

Ieri, la Petroșani s-au 
fășurat lucrările 
Consiliului municipal pentru 
educație fizică și sport, la care 
au participat membrii 
C.M.E.F.S., reprezentanți ai 
învățămîntului mediu și supe
rior, ai organizațiilor de ma
să, conducători de întreprin
deri, președinți ai cluburilor 
și asociațiilor sportive din 
Valea Jiului, cadre tehnice, 
arbitrii, sportivi fruntași.

Au fost, de asemenea, pre- 
zenți tovarășii Ionel Cazan, 
secretar al Comitetului muni
cipal de partid, Vasile Oros, 
șeful secției organizatorice a 
Comitetului municipal de 
partid, Viorel Jianu. prim-vi- 
cepreședinte al Consiliului 
județean pentru educație fi
zică și sport.

Discuțiile purtate pe mar
ginea materialelor prezentate 
au prilejuit o riguroasă inves
tigație în . problematica actu
ală a mișcării sportive din 
Valea Jiului, datoare să răs
pundă integral Hotărîrii Ple
narei C.C. al P.C.R. cu privire 
Ia dezvoltarea continuă a e- 
ducației. fizice și sportului, să 
țină pasul cu ritmul vertigi
nos pe care municipiul îl cu
noaște pe planul dezvoltării 
sale economico-sociale.

In noul Birou executiv al 
C.M.E.F.’S. au fost aleși tova
rășii : Vasile Oros, președin
te, Dorel Vladislav, prim-vice- 
președinte, Gavrilă David, E- 
milian Tomulescu și Nicolae 
Haneș, vicepreședinți, Staicu 
Băloi, secretar, precum si alți 
7 membri.

Prin hotărîre a Comitetu
lui Executiv al C.C. al 
P.C.R. și a Consiliului de 
Stat a fost aprobată compo
nența Consiliului organiză
rii economico-sociale, înfiin
țat prin Legea nr. 3/1973.

Consiliul este format din 
45 de membri, reprezentanți 
ai unor ministere și organe 
centrale, primi-secretari și 
secretari ai unor comitete 
județene de partid, conducă
tori de centrale și întreprin
deri industriale, specialiști.

Prin decret al Consiliului 
de Stat, tovarășul Gheorghe 
Pană, secretar al C.C. al 
P.C.R., membru al Consiliu
lui de Stat, a fost numit 
președinte al Consiliului or
ganizării economico-sociale.

In funcția de prim-vice- 
președinte al Consiliului a 
fost numit tovarășul Petre 
Lupu, ministrul muncii. 
Prin același decret, tovară
șul Ion Romanu a fost nu
mit vicepreședinte, iar to
varășul Aure! loncică, se
cretar general a! Consiliu
lui organizării economico- 
sociale.
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clubul

pe atîtea sce-

Solista Maria Perța...

4

taraiului a 
observa In-

de zor, cu 
„Hafegana" 

„Ciobăna

și soliști noi și 
dulgherul PA-

ea 
de

vină cî/iva interpret!. Pe scenă, 
formația de dansuri... Ne pre
gătim cu un spectacol în cin
stea aniversării partidului.

Ne-am amintit, nu fără

La
Aninoasa, a- 
din săli se 
instrumente-

Revoluția din țările Române oglindită in literatură și artă
lr> cadrul procesului de re

naștere și afirmare a conști
inței naționale a poporului ro
mân, pe treapta modernă a is
toriei europene cărturarii ge
nerației pașoptiste, oameni ai 
gindirii și ai acțiunii, iși unesc 
forțele pe platforma ideologică 
a marilor inițiative culturale și 
literare. In contextul mișcărilor 
europene de eliberare ei sînt a- 
nimați de regenerarea spiritului 
național, unificarea națională 
prin acțiuni convergente pe plan 
politic, literar și cultural, cu 
participarea tuturor elemente
lor progresiste din țările româ
ne. Literatură angajantă, cu 
mesaj, subordonată imperative
lor prezentului, idealului elibe
rării și unității naționale, 
corespunde unui moment 
răspintie in evoluția istorică a 
țărilor române : trecerea de la 
fărîmițarea provincială ia statul 
național unitar, de la feudalism 
la capitalism. îi caracterizează 
o legătură de structură intelec
tuală cu înaintașii lor, cronica
rii, D. Cantemir, corifeii Școlii 
ardelene, depozitari ai tradiției 
în a căror creație găsim idei 
comune : mîndria descendenței 
romane, continuitatea romanilor 
în Dacia, unitatea limbii și a 
poporului român. O voință co
mună de afirmare a personalită
ții naționale ii înscrie organic 
in evoluția spiritului românesc.

le și populare sub semnul luptei 
revoluționare a maselor pentru 
dreptate socială și eliberare na
țională.

Străduințele cele mai mari 
pentru întemeierea presei fac 
ca în 1829, I. E. Rădulescu să 
scoată gazeta „Curierul româ
nesc" urmată, în 1836, de su
plimentul literar „Curierul de 
ambe sexe", iar Gh. Asachi ti
părește „Albina românească" 
urmată, în 1837, de suplimentul 
literar „Alăuta românească".

Sub conducerea lui Gh. Bari
țiu, la Brașov se tipărește în 
1838 „Gazeta Transilvaniei" cu 
suplimentul literar „Foaie pen
tru minte, inimă și literatură". 
In a doua etapă M. Kogălni-

speculativă, ei stimulează lupta 
socială, politică, culturală, lite
rară cu scopul afirmării indivi
dualității naționale pentru înăl
țarea poporului român la sta
diul modern, convinși fiind că 
unitatea culturală trebuie să 
preceadă și să faciliteze inde
pendența națională și socială 
ca și unitatea politică a româ
nilor.

Animați de adinei sentimente 
patriotice de eliberare naționa
lă și socială, scriitorii generației 
de la 1848, integrați unei tra
diții romantice europene și mai 
ales naționale, urmărind să fa
că educația patriotică a Con
temporanilor, se vor inspira din 
trecutul istoric, cu exemple pil
duitoare și stimulative pentru

Din piramida zilelor de piatră 
Vei mai putea zări, la poarta clipei, 
Centaurii toreînd cenușa-n vatră 
In vaietul și plînsetul aripei.

Un vis ți-ai făurit, din praf de stele. 
Dar visul tău mi s-a părut stingher. 
Acum, asculți Cum pling secunde grele, 
Ecoul trist al zilelor ce pier.

ceanu editează revista „Dacia 
literară". Sensibil la ideile mo
derne ale veacului său, Mihail 
Kogălniceanu, „un om rezuma
tiv", socotește cultura ca o cale 
care duce la trezirea și reali
zarea idealului național, politic 
și literar. Luptind împotriva 
particularismului provincial, M.

Valeriu BUTULESCU

Legăm în t
Cărbunele din negrele, încremenite plete
Se odihnește acum în vagonete.
Tu iei un bulgăr în degetele noduroase 
Și acesta prinde străluciri sfioase.

Se-adună într-un contur — un chip de fată, 
In taină, din vremuri ferecată. 
Și parcă ar vrea să înțeleagă 
De adîncuri ce putere-o leagă!
A
In mină...

covescu (portretele lui Avram 
lancu și D. Bolintineanu), 
Gheorghe Tattarescu (portretul, 
în mai multe variante, ai lui 
Nicolaie Bâlcescu, „Renașterea 
României" - 1849, „Unirea Prin
cipatelor" - 1857).

Deosebim așadar, în evolu
ția culturii și literaturii române 
in perioada pașoptistă două e- 
tape distincte : una pinâ la 1840 
dominată de figurile lui I. E. Ra
dulescu și Gh. Asachi și de ac
tivitatea primelor gazete - „Cu
rierul românesc" și „Albina ro
mânească", a doua intre 1840- 
1860, legată de apariția „Da
ciei literare", a „Propășirii" și a 
„României literare". Perioada 
pașoptistă in cultura româneas
că se caracterizează printr-o de
osebită efervescență creatoare : 
este o epocă de freamăt și agi
tație spirituală, de angajare în 
istorie, de patos umanitarist și 
fervoare revoluționară.

Afirmindu.ți necontenit poten
tele creatoare, originalitatea, 
scriitorii acestei generații au 
descifrat taine ale universului 
uman din unghiul, nostru pro
priu. Animați de sincere senti
mente patriotice, conștienți de 
menirea scriitorului și a artei, 
cărturarii sint alături de popor 
militind pentru unire și liberare 
națională. Activitatea literară și 
culturală se împletește cu cea 
politică,
idealurile sociale și politice ale 
maselor populare. La cei 125 
de ani de la Revoluția din 1848, 
rememorarea contribuției cărtu
rarilor acestei generații oferită 
spiritualității românești, istoriei 
moderne a patriei noastre, re
prezintă o firească recunoștință 
adusă unor „timpuri de credin
ță și de jertfire", unor adevă- 
rați „ostași ai propășirii", „cau
zași" ai marilor idealuri, de 
dreptate, libertate, egalitate ți 
unire.

Prin adine boltit de mină 
Trec lumini — flăcări de zori.
Și în liniștea deplină 
Dorm ascunsele comori.

Și în timp ce-aud un zvon de pace. 
Sub pămînturi, fremătînd. 
Tu, minerule, ortace
Le desfereci, rînd pe rînd !...

Ioan CHIRAȘ, 
muncitor tipograf

ț 
ț

ț 
ț 
ț 
ț 
ț

unei „săltări" din acel aproape 
anonimat în care o vreme per
sista activitatea artistică ani- 
noseană. Dar, impresia a-nce- 
put să prindă contur, să devi
nă certitudine, senzație chiar, 
cînd, intrafi în sală, inimoșii 
dansatori repetau 
lux de amănunte 
„Momîrlăneasca", 
șui"...

...Cînd repetiția 
început, am putut 
teresul fiecărui interpret de a 
se apropia cît mai mult de 
firescul melosului popular

Am revăzut-o pe VIORICA 
FODOR — veterană în muzica 
populară care, de curînd, ne 
spunea directorul, a împlinit 
25 de ani de activitate pe sce
na din Aninoasa. Aceeași în
flăcărare, același interes, con
știentă că întotdeuna mai are 
ceva de învățat, aceeași voce, 
ealdă, aclamată 
ne...

—■ Mal avem 
buni, cum este 
VEL MĂRGINEANU, continuă 
directorul clubului să ni-i re
comande, mecanicul NICOLAE 
AGĂLEANU, ELENA URMU- 
ZÂ.U, eleva din clasa a IX-a 
MARIA PERȚA și, cea micuță 
de colo, una din cele mai tine
re speranțe, ESTERA MERA 
din clasa a VI-a o bună elevă 
șl un talent deosebit.

Nu am mai rămas la repetiții... 
Din unica dorință de a-i reve
dea, acolo, pe scenă, In pleni
tudinea desiășurării lor artiști-

Reînvie „suflul artistic 
la Aninoasa

contemporaneitate sau cu ima
gini grăitoare prin care, indi
rect, vizau tare ale societății 
contemporane.

Prin M. Kogălniceanu și N. 
Bălcescu, primii noștri istorici 
moderni, pe lingă lucrări pro
prii dedicate studierii istoriei 
naționale se tipăresc operele 
vechilor cronicari, aflate pinâ 
atunci in manuscris mai puțin 
accesibile, sau scot publicații 
specializate ca : „Arhiva româ
nească" (1841) de M. Kogălni
ceanu in Moldova și „Magazin 
istoric pentru Dacia" (1845) tn 
Țara Românească.

In artele plastice se remarcă 
pictorii, angajați direct în miș
carea revoluționară, Ion Negu- 
lici (portretele lui Cezar Bol- 
liac, N. Bălcescu și C. A. Roset- 
ti), C. D. Rosenthal („România 
revoluționară" - 1850 și „Ro
mânia rupindu-și cătușele pe 
Cimpia Libertății", picturi care 
figurează printre primele opere 
cu conținut social-politic din 
pictura românească), Barbu la.

Informații culturale

1) nouă expoziție

La această generație impresio
nează 
patosul 
slujirii

militantismul 
cetățenesc, 

revendicărilor

național, 
fervoarea 

politice, 
convingerea că arta trebuie 
exprime năzuințe înalte ale 
cietâții și poporului cărora 
tistul le aparține.

Gh. Asachi, C. Negruzzi, 
Kogălniceanu, V. Aiecsandri, în 
Moldova, V. Cirlova, Gr. Alexan- 
diescu, N. Bălcescu, D. Bolinti- 
neanu, in Muntenia, T. Cipariu, 
Gh. Barițiu, A. Mureșan, in 
Transilvania au desfășurat o 
bogată și multilaterală activi
tate. îi solidarizează o voință 
comună de afirmare națională, 
a identității naționale, patrio
tismul ardent și mesianic.

O atenție deosebită au acor
dat-o miiioacelor de influența
re și ridicare culturală a po
porului : învătămîntul in limba 
română, presa, teatrul, literatu
ra originală, integrate organic 
în viata națională, convinși fiind 
că unbatea culturală trebuie să 
preceadă și să faciliteze inde
pendenta națională și socială 
ca si unitatea politică a româ
nilor.

Asociațiile Societatea litera
ră, Societatea filarmonică, Fră
ția, Asociația literară a Româ
niei aveau printre scopurile 
mărturisite crearea de școli în 
limba română, înființarea unor 
ziare românești, încurajarea li
teraturii originale, fondarea u- 
nui teatru național, dezvoltarea 
unei culturi și literaturi naționa-

să
so-
ar-

M.

unitare : 
va ii un 
literaturii 
intr-o o- 
scriitorii 

ardeleni,

Kogălniceanu, adevărat „arhi
tect al culturii române moder
ne", încurajează realizarea unei 
literaturi originale, 
„Așadar, foaia noastră 
repertoriu general al 
românești în carele ca 
glindă, se vor vede 
moldoveni, munteni,
bănățeni, bucovineni, fiește ca
rele cu ideile sale, cu limba sa, 
cu chipul său. In sfirșit, țălul 
nostru este reaiizația dorinței 
ca românii să aibă o limbă și o 
literatură comună 'pentru toți" 
Pledează in favoarea autohtoni
zării inspirației indrumînd-o 
spre istoria națională, folclor, 
realitatea locală și frumusețile 
patriei „Istoria noastră are des
tule fapte eroice, frumoasele 
noastre țări sunt destul de mari, 
obiceiurile noastre sunt destul 
de pitorești și poetice, pentru 
ca să putem găsi și la noi suje
turi de scris, fără să avem pen
tru aceasta trebuință să ne îm
prumutăm de la alte nații".

in spiritul programului Daciei 
literare formulat „cu lucidă 
perspectivă arhitectonică, cu o 
precisă finalitate într-un orizont 
larg și luminos, de anvergură 
europeană" de Mihail Kogălni
ceanu, vor înflori principalele 
direcții de dezvoltare a litera
turii noastre moderne.

Patrioți înflăcărați cu o gin- 
dire mai mult pragmatică decit

Parisul este un oraș istoric. 
Toată lumea o știe, toți sînt 
convinși, dar puțini sînt cei ce 
ar putea spune unde se află 
cele mai vechi dovezi ale aces
tei istorii.

Pentru a umple, măcar par
țial, această lacună s-a des
chis în prezent, în sala de oas
peți a Primăriei din Paris, ex
poziția „Arheologia la Paris".

Intr-adevăr, capitala Franței 
este un conglomerat de cetăți. 
De acum 2 000 de ani sau 
poate și mai mult, de cînd 
există Lutăce-Paris s-au cons
truit mai multe orașe în stra
turi. Este suficient să vizităm, 
de exemplu, exponatele care 
-se referă la fostele hale ale 
Parisului pentru a putea con
stata acest lucru. Minunatele 
volute gotice, triforii, singu
rele supraviețuitoare ale unor 
capele ce fuseseră construite 
în secolul al XIX-lea. Același 
lucru se întîmplă cu pivnițele 
minunate ale mănăstirii „Bil- 
lettes" din strada Archives 
care, la origini, nu erau decît 
niște galerii de trecere între 
cor si absidă.

Adeseori, amintirea acestor 
momente s-a șters și numai 
din întîmplare, în urma unor

A 500-a aniver
sare a tiparului 

în Ungaria

Ore de dimineață
de Platon Pardău

so- 
se- 
alți
re- 
fe-

Acest roman aduce o con
strucție originală din episoa
de aparent autonome — este 
vorba de lumea care se adu
nă intr-o zi în camera de la 
un sediu regional do partid 
unde așteaptă cei ce au 
licitat audiențe la primul 
cretar. la secretari sau Ia 
lucrători ai comitetului 
gional. Oameni de toate
lurlle cu probleme, de toate 
soiurile, unele dintre ele ciu
date, altele mărunte sau de 
excepțională importanță. Din 
toate se desprinde problema
tica unei umanități active, 
dornică de acțiune, de con
strucție. Scriitorul creează o 
lume cu o personalitate a ei 
distinctă care se ciocnește cu 
oameni individuali sau cu 
inerții strecurate în aparatul

de stat, cu opacități sau cu 
spiritul de parvenire Din 
..Ore de dimineață" se des
prinde o lume cu o dinamică 
specifică, a cărei primă ca
racteristică este încrederea 
desăvirșită că acolo, Ia co
mitetul regional, la partid, va 
găsi soluționarea problemelor 
ei. Și aceasta este legătura 
care unește toate elementele 
aparente disparate ale cărții 
lui Platon Pardău, ziarist de 
profesie care cunoaște in 
proiunzime specificitatea te
mei sale literare. Romanul 
este iluent, scris foarte a- 
lert, cu comentarii vii, folo
sind din plin elementele de 
schiță și reportaj, coniesiu- 
nea, retrospectiva și dialogul.

La 5 iunie 1473, ieșea de 
sub tipar prima carte impri
mată m Ungaria, ura „Unro- 
nica Hungarorum", realizată 
la Buda în atelierul tipogra
fului Andrâs Hess. Această 
carte era imprimată ia nu
mai 18 ani după celebra bi
blie a iui Gutenberg, primul 
volum tipărit din lume.

Pentru sărbătorirea acestui 
eveniment memorabil, se 
preveae un program bogat. 
Astfel, între 2 și 8 iunie, va 
avea ioc clieriuesu anuala u 
cărții. La toamnă, Academia 
unguia de i>lnii)e va cunsacia 
o sesiune relațiilor dintre is
toria cărții, istoria științei și 
istoria civilizației, precum și 
personalităților de frunte ale 
artei tipografice din Ungaria. 
Asociația ziariștilor ungari va 
organiza o expoziție de isto
rie a presei, iar Muzeui nați
onal — o expoziție dc istorie 
a cărții și a tiparului.

Printre publicațiile uimind 
să apară cu prilejul aniver
sării, va figura o ediție facsi
mil de lux a lucrării „Chro
nica Hungarorum”, completa
tă cu o traducere in ungară 
a textului. Vor apare de ase
menea 80 de volume cuprin- 
zînd capodopere ale literaturii 
ungare.

După-amiază. 
muncitoresc din 
gitafie... Intr-una 
făceau acordările 
lor tarafului condus de Carol 
David, un bun muncitor de la 
sectorul aeraj al minei Ani
noasa, un foarte bun cunoscă
tor al specificului folcloric ro
mânesc și un tot atît de bun 
instrumentist. Pe coridor îl 
întîlnim pe Florian Fenișeru 
— directorul clubului pe care 
îl interpelăm...

— Azi avem zi plină. Vedeți, 
aici este taraful cu soliștii iar 
dincoace, orchestra de muzi
că ușoară... Imediat vor înce
pe repetifiile. Mai urmează să

Prof. Gheorghe ANTOCE, 
directorul Liceului Vulcan

„Arheologia

operele lor reflectind

și viitoarea speranță a scenei din Aninoasa: eleva 
I Estera Mera în timpul unui recital împreună cu dirijorul ta-

o 
doză de nostalgie, de vremea 
cînd, cu ani în urmă, Aninoa- 
sa definea în Valea noastră o 
puternică formație artistică a- 
tît în teatru de amatori cît și 
în spectacole de estradă, atît 
în dansuri, cor, cît și în bri
gada artistică de agitație care 
a ajuns în finala pe tară, pe 
aceeași scenă alături de presti
gioase formații, puternice, ale 
altor centre din [ară...

Și cu aceeași nostalgie 
s-a înfiripat vaga impresie

anumite lucrări, sînt regăsite 
capodopere ale vechiului Pa
ris.

Astfel, sub piața din fața 
Catedralei Notre-Dame s-au 
găsit mai întîi bucăți dintr-un 
meterez merovingian, apoi o 
catedrală din aceeași epocă, 
desigur, una din cele mai 
vechi din Europa.

Uneori cei ce descoperă a- 
ceste vestigii sînt tentați să nu 
spună nimic. In prezent, de 
pildă, cei ce răspund de pro
blemele urbanistice ale Parisu
lui ar fi mult mai bucuroși să 
nu se fi descoperit această 
catedrală, care se află așezată 
pe traiectoria prevăzută pen
tru un pasaj subteran pentru 
mașini. Intrucît nu poate fi 
vorba de a distruge această 
piesă unică, se caută soluții. 
Unele dintre ele sînt aproape 
de necrezut, vizibile chiar, 
cum ar fi aceea care propune 
construirea unui pasaj subte
ran din sticlă, astfel, îneît a- 
matorii de „piese antice" să 
poată vedea vestigiile acestei 
catedrale Intre două stopuri. 
Din fericire, expoziția de la 
Primăria din Paris este un 
lucru serios. Ea permite, prin 
cîteva fotografii, urme în pia
tră, documente vechi, înțelege
rea problemelor care se ridi
că în fața arheologilor. Stela 
funerară galo-romană și capul 
de zeiță din aceeași epocă, 
dincolo de frumusețea lor de 
netăgăduit, sînt și jaloane pre
țioase pentru reconstituirea 
evoluției societății. Expoziția 
de la Paris este deci, pe de o 
parte, un mijloc de a dezvă
lui comorile subsolului Franței 
și, pe de alta, de a populariza 
această știință mai puțin cu
noscută, arheologia.

Sub uliul sugestiv Rampa, 
recent au văzut lumina tipa
rului primele trei numere ale 
unei noi colecții editoriale, 
consacrate literaturii dramati
ce românești, clasice și con
temporane. Ea aparține editu
rii Mihai Eminescu și e con
cepută într-o originală formu
lă grafică. Colecția își propu
ne să reunească alături do 
permanențe ale dramaturgiei 
originale și creații ale tinere
lor talente. Mărturii ale auto
rului, opinii critice, consem
narea principalelor date asu
pra reprezentării piesei și 
distribuția la premieră între
gesc textul de bază. Consem
năm și titlurile celor trei nu
mere : Paul Everac - „Zes
trea", Victor Ion Popa — 
„Ciuta" și Dumitru Solomon 
— „Fata Morgana**.

Impunătorului număr de e- 
diții Mihai Eminescu apărute 
ir- ultimul sfert de veac, în 
peste patru milioane de exem
plare, i s-a adăugat de curînd 
volumul „Poezii" tipărit In lim-

Sînt tineri buni și conștllnaloși
■ Printre ei se ailă și studen/1 de
■ la IM. Petroșani. De fapt, la 
. conducerea orchestrei e stu

dentul Alexandru Pop, un ma-
. re sufletist, și-un competent 

„dirifor", ca de altfel toți cei
lalți membri...

‘ Cîțlva tineri întrebau daaă 
a venit cineva la cercul foto, 
Iar un grup de fete 'se interesa 
dacă azi 
am 
tor 
ce,

Al

„au croitorie’. Așa 
și de existenta aces- 
cercuri care vor fa- 
subiectul unei „alte

Pe coridor se infiltrau 
ă sală acordurile unor 

re electrice.
Și formația orchestrei 

muzică ușoard e inimoasă, ne 
mal spunea tovarășul Fenișeru.

din 
chi

de

aflat
două 
însă, 

documentări".
Am părăsit clubul cu senti

mentul real al unei adevărate 
animații cultural-artistiee la 
Aninoasa.

I. UCIU

Sfîrșitul serbării
Un volum de proză scurtă 

nu te obligă la o lectură con
tinuă, în ore, poate să te an
treneze prin varietatea și nou
tatea tematică, prin posibilita
tea de a fi citită în funcție 
de timpul liber pe care-1 ai. 
Totuși, o carte bună, intere
santă greu se lasă din mină. 
Este și cazul volumului „Sfîr
șitul serbării" care conține 
proze datate din 1929 și pînă 
ic 1954.

Volumul debutează promiță
tor, în sensul că prima proză, 
care de altfel îi împrumută 
titlul, are un final impresio
nant, prag autentic peste care 
se poate pătrunde în lumea 
plină de mister și tensiune ne
prevăzută și terifiantă consu 
mată în paginile sale.

Și totuși, în ciuda numeroa
selor desene mai mult sau 
mai puțin spectaculoase — 
ca modalitate literară, bineîn
țeles, autorul nu cultivă vio
lența, groaza, naturalismul 
scrisului său nu adăpostește 
macabrul nici măcar ca scop 
în sine.

Acțiunea fiecărei bucăți se 
desfășoară în așa fel incit nu 
ți se oferă posibilitatea reve
lației că in final va avea loc 
o crimă, o moarte stranie, rar 
singeroasă. Și nici momentele

de Graham Green
crări. Nu mai vorbim de com
plexitatea sentimentelor citito
rului activizate cu fiecare lec
tură. Surpriza din finalul po
vestirilor este imediată, fra
pantă, dar nu cutremurătoare,

Din literatura engleză
acestea nu sînt dimensionate 
ori luminate cu insistență de 
autor. Motivele sînt variate: 
teama patologică, revoltă spon
tană, dorința de a trece peste 
niște greutăți cu scopul redre
sării materiale etc. Unele sînt 
adevărate schițe — „Iscoada", 
altele povestiri („Odaia de la 
subsol") ori nuvele („Sub gră
dină") de multe ori îmbinînd 
realul cu fantasticul. Proza 
„Odaia de ia subsol" este de 
natură polițistă, voit naivă în 
aparență. Graham Green nu 
simpatizează un anumit gen, 
un tipar potrivit fiecărei iu-

reușind totuși să emoționeze 
și picurînd în sufletele citito
rilor tristețe, duioșie, regret.

Interesantă sub acest aspect 
este proza „ULTIMA ȘANSA 
A DOMNULUI LEVER" Per
sonajul central acceptă o sluj
bă în Africa, plină de riscuri 
însă neavînd de ales, instabili
tatea sa materială fiind facto
rul mobilizator principal. El 
trebuie să-l intilnească neapă
rat pe Davidson, pentru a pu
tea fi sigur și liniștit de reu
șită. Iși face planuri. iluzii, 
după primii pași se simte ca 
un rege aflat în fruntea unei

ba maghiară. Textele, selecta 
te dintre cele mai reprezenta
tive poezii ale creației emi
nesciene, păstrează și în tra
ducere specificitatea tonalită
ții lirice originale și probează

tr-un interesant cuvînt înainte, 
iar personalitatea și activitatea 
de creație a autorilor tălmăciți 
sînt conturate în prezentări 
separate.

Din creația scriitorului ro-
j

Motivele populare originale, 
atmosfera exotică, lirismul de
scrierilor fac și din acest vo
lum, adevărate momente de 
delectare.

In domeniu] literaturii

NOUTATI EDITORIALE
o dată în plus, universalitatea 
„Luceafărului" poeziei româ
nești. Traducerea poartă sem
nătura lui Franyo Zoitan.

Alexandru Philippide sem
nează un nou volum tipărit la 
editura Mihai Eminescu: „Flori 
de poezie străină răsădite în 
românește". Traducătorul, du
blat de poet, cuprinde în vo
lum creații ale unor mari scri
itori : Baudelaire. Mal larme, 
Rilke, Holderlin, Novalis și 
alti reprezentanți de seamă ai 
liricii universale. Problemele 
traducerii apar dezbătute în

mantie irancez Stendhal a 
apărut de curînd o nouă tra
ducere a unuia dintre romanele 
sale — „Armance", iar din 
literatura franceză au apărut, 
de asemenea, și 
cele mai apreciate creații 
proză ale lui , Andre 
„Simfonia pastorală" și 
belle".

Seria celebrului ciclu 
basme arabe „O mie și 
de nopți" continuă prin tipări
rea, în colecția , „Biblioteca 
pentru toți" a editurii „Miner
va", a volumului al Vll-lea.

două dintre 
în 

Gide 
„Isa-

de
una

științifice consemnăm apariția 
unor lucrări privind istoria, 
geografia, științele juridice etc.

Astfel, în Editura Academiei 
a fost publicată monografia 
„Societatea feudală româneas
că văzută de călătorii străini" 
(secolele XV-XVIII) de Paul 
Cernovodeanu. Pe baza unor 
surse documentare comentate, 
provenite din notațiile acestor 
călători, autorul prezintă di
verse aspecte referitoare la 
oamenii meleagurilor româ
nești, la viața, creația lor ar
tistică, în decursul orînduirii 
feudale.

I
1
I
I
I
I
I
I
I

armate eliberatoare. Și reușeș
te să-l prindă in viață, dar 
prezența sa este inutilă căci 
boala locului îi va curma via
ța a doua zi. Personajul nos
tru rămîne singur, cu speranța 
izbînzii. Acum intervine auto
rul care comentează soarta lui 
Lever, pecetluită de zborul 
țintarului de la cadavrul vînăt 
și umflat al negrului pînă la 
cortul lui Davidson și pînă la 
glezna domnului Lever"... nu-și 
dă seama însă, făurindu-și i- 
luzii dar cititorul t-a 
finalul.

Să nu se creadă însă 
te sînt dominate de o 
o crimă (mai ales ultimele bu
căți care fac excepție).

Parcurgînd opera, nu s-ar 
putea spune că devii mai sen
sibil sau mai incitat Ia acțiuni 
aspre, tulburat profund și i- 
nutil. SFÎRȘITUL SERBĂRII 
mulțumește cititorul prin cali
tățile sale literare și prin in
teresul captivat de fiecare pa
gină.

înțeles

că toa- 
moarte.

Mircea MUNTEANU

Vladimir Diculescu în lu
crarea „Bresle, negustoriși me
seriași în Țara Românească" 
(1830—1848) informează citito
rul asupra evoluției numerice 
a negustorilor și meseriașilor, 
și asupra situației lor din a- 
ceastă perioadă. Autorul scoa
te în evidență, în același timp, 
apariția noilor elemente ale 
burgheziei, modul în care a- 
ceasta pătrunde in viata poli
tică a tării.

In aceeași editură, a apărut 
de curînd, sub redacția 
Octavian 
de studii 
de drept 
nai".

Editura 
la rîndul 
importante lucrări „Biogeogra- 
fia“ semnată de Petre Bănă- 
rescu și Nicolae Boșcaiu. Au
torii ne înfățișează problema
tica unei științe ce sintetlzea- 
ză în mod specific ansamblul 
datelor șl aspectelor biologice 
și qeografice.

(Agerpres)

lui
Căpățînă, culegerea 
intitulată „Instituții 
comercial internațio-

științifică anunță, 
său, publicarea unei



SlMBĂTĂ, 12 MAI 1973 Steagul roșu $

REALIZAREA RITMICA A PLANULUI
(Urmare din pag. 1)

— Dacă tot de abataje ,e 
vorba, trebuie să recunoaștem 
și cîteva necazuri la 3 abata
je (2, 6 și 14 vest) s-au ivit a- 
pofize nedepistate la timp, care 
au cerut posturi dar producția 
rezultată a fost foarte mică. 
Am avut și intercalași la a- 
batajul 19 vest din stratul 3. 
In stratul 4 s-a pierdut la 
randamente deoarece oamenii 
nu s-au deprins încă cu re
gimul de lucru cu noul utilaj 
— TEMP-1. Am avut necazuri 
mai ales din cauza cotitelor și 
astfel nu am atins încă nici 
randamentele realizate înain
te, din ciocan de abataj. La 9 
est, în stratul 3 au apărut ga
ze de destilare, s-a pierdut 
deci și aici...

— S-a pierdut, deci, din 
cauza unor necazuri la 6 
abataje din 32. Ce s-a în- 
timplat însă în celelalte ?

— ...Nu există alt motiv de- 
cît lipsa de mobilizare. După 
sărbători, mai ales în prima 
săptămînă a lunii s-a muncit 
cam lejer, nu s-a intrat în rit
mul cerut de exigentele lunii 
mar...

— Cu toate că exigentele 
sînt mai mari. Dar ce a 
făcut corpul tehnic de con
trol ?

— A fost slabă și activitatea 
corpului tehnic. Cel puțin așa 
a rezultat și din consfătuirea 
cu brigadierii de acum cîteva 
zile. Asistența tehnică întîrzia, 
nu a cuprins decît în partea a 
doua a schimbului unele fron
turi. Nu s-a asigurat la timp 
nici lemnul necesar...

— Deși lemn este sufi
cient.

— Lemn este, și nu e nici 
verde. Nici cu transportul nu-s 
probleme. Deficientele apar în

Un singur sector 
„trage** mina înapoi

— ta ora bilanțului primei 
decade din luna în curs situa
ția realizării sarcinilor de pro
ducție nu se prezintă la ni
velul posibilităților — ne-a re
latat tov. Iop Bălănescu, in
ginerul șef cu producția al 
E.M. Lonea. In această perioa
dă, planul de extracție a fost 
realizat doar în proporție de 
93,3 la sută, înregistrind o 
restanță de 1947 tone de căr
bune.

— Ce cauze au generat 
aceste restanțe de produc
ție ?

— In primul rînd. lipsa de 
efectiv la sectorul IV. Deci, 
diminuarea numărului de pos
turi prestate în cărbune, în 
medie cu circa 30 posturi pe 
zi, ceea ce face ca acest sec
tor să înregistreze un minus 
de 200 de tone zilnic. La toa
te acestea se mai adaugă și 
nenumăratele absențe (nemo- 
tivat'e, foi de boală). O altă 
cauză care a determinat a- 
jungerea în această situație 
a fost ivirea unor situații ne
prevăzute, de natură tectonică 
la fronturile de lucru ale aces
tui sector. Și anume, la aba
tajul cameră nr. 37 din stra
tul 3, s-a creat o situație mai 
grea din cauza apropierii stra
tului 5 de stratul 3 în co- 
periș, fapt ce a necesitat ex
ploatarea stratului 5 *n con
diții dificile și cu randamente

De fapt, cînd trebuie 
combătute nemotivatele ?

Mina Vulcan a încheiat pri
ma decadă a lunii curente — 
după cum ne-a relatat tovară
șul Dan Surulescu, directorul 
tehnic al minei — cu o restan
tă fată de plan, de peste 4 000 
tone de cărbune. Nu este un 
rezultat ce caracterizează co
lectivul, ci, mai degrabă, con
secința greutăților ivite dato
rită concentrării producției la 
noul put de transport. In pri
mele zile de la darea în folo
sință a obiectivului s-au ivit 
neajunsuri în functionarea u- 
tilajelor la culbutare și frîna- 
re. După cum aveam să aflăm 
ulterior, cu toate modificările 
efectuate, la sugestia benefici
arului, instalația de frînare 
mai necesită îmbunătățiri. In 
același timp, s-au ivit neajun
suri și în ce privește suprave
gherea acestor Instalații. Con
ducerea minei s-a preocupat

La Lupeni, l-am rugat pe 
inginerul Vasiie Ciriperu, di- 
rectorul exploatării, să „pună 
degetul pe rană" în caracte
rizarea activității din prima 
decadă.

— Cînd este vorba de ne- 
realizări, o asemenea cerere 
este firească și voi spune lu
crurilor pe nume. Noi ne-am 
realizat planul doar în pro
porție de 97 la sută, în con
dițiile lucrului într-o zi de re
paus. Cu toate acestea aș vrea 
să relev faptul că prin măsu
rile pe care le-am întreprins 
am reușit să creăm condiții 
corespunzătoare pentru ca sec
toarele I, II, III, IV și V să-și 
realizeze n? nul. Aceste colec
tive au încheiat prima decadă 
cu sarcinile îndeplinite și de
pășite. Cele mai bune rezul
tate au fost obținute de co
lectivele sectoarelor IV și sec
torul II, cărora, profitînd de 
această ocazie le mulțumesc 
pentru eforturile depuse.

— Cu toate acestea, pe 
exploatare incheiați deca
da cu restanță. De ce ?

— Minusul provine tot din 
sectoarele unde am avut greu
tăți și în luna trecută, res
pectiv de la sectoarele VI și 
VII.

— Care sînt cauzele ?
— După părerea mea în ca

drul sectorului VI cauzele sînt 
în mod deosebit de natură dis
ciplinară. Nu am reușit, atît 
la nivelul conducerii sectoru
lui cît și al brigăzilor, să 

sectoare din cauza proastei di-, 
rijări a cărucioarelor de lemn 
la fronturi de către maiștrii 
mineri.

— Cum se repercutează 
slaba asistentă tehnică a- 
supra activității formați
ilor de lucru ?

— Mai ales prin nefolosirea 
din plin, cu eficiență a celor 
6 ore de muncă. Se Intîrzie, se 
pleacă mai repede, se prelun
gește riejustificat pauza de ma
să...

— Nu este vorba undeva 
și de lipsă de interes din 
partea unor formații de 
lucru ?

— Lipsă de interes, sau de 
cointeresare... e tot una. Este. 
Și se află în atenția noastră, 
în studiu.

— Ce garanții aveți pen
tru recuperarea rămînerilor 
în urmă ?

— Minusul va fi recuperat 
în mod sigur : vom încheia și 
luna mai cu planul realizat.

— In ce mod veți acționa 
pentru recuperare ?

— Am șl luat unele măsuri 
pentru completarea efectivelor 
în toate abatajele. In continu
are vom pune accent pe o mai 
bună aprovizionare a frontu
rilor cu materiale, cu tot ce 
e necesar (uneori și cozile de 
lepeti mai sînt o problemă) și 
repartizarea cadrelor tehnice 
pe schimburi, în fiecare sector, 
cu responsabilități precise spre 
a lua măsuri operative, iar un
de nu se iau măsuri...

— Deși, s-au mai făcut, 
nu o dată, asemenea repar
tizări.

— S-au făcut dar nu a fost 
consecventă în urmărirea 
rostului lor. Or acum...

— Vom vedea în urmă
toarele decade, inclusiv Ia 
prima decadă din iunie...

scăzute. De altfel, acesta e sec
torul care a tras înapoi ex
ploatarea de la realizarea pla
nului, fiindcă celelalte sectoa
re și-au onorat' obligațiile ce 
le reveneau, în mod ritmic. 
Actualmente, efectuăm o ana
liză amănunțită a situației e- 
xistente la acest sector, pen
tru a stabili cu exactitate mă
surile cele mai optime ce se 
impun a fi luate pentru re
dresarea activității cît mai 
grabnic cu putință.

In ultimele două zile am 
mai fost stînjeniți de împre
jurarea ce s-a creat la podul 
de peste pîrîul Jieț, care a 
fost grav avariat de viiturile 
acestuia, punîndu-ne în impo
sibilitatea de a mai transpor
ta cărbunele spre prepârație 
rămînînd stocate în siloz peste 
1 000 tone cărbune.

— Ce întrevedeți pentru 
decada a doua a lunii mai? 
Care va fi situația Ia fi
nele acesteia? „ ,

— Neîndoielnic, vom reuși 
să ne realizăm planul de ex
tracție la • nivelul exploatării. 
Cu excepția sectorului IV, ca
re încă o să ne mai dea de 
furcă, celelalte colective au 
condiții certe de a-și înde
plini planul. Rezultatele în
registrate în prima zi de lu
cru, sînt. premise sigure de 
reușită în acest sens pentru 
decada în care am intrat.

de a plasa muncitori calificați 
ta noul circuit de transport, 
pentru a preîntîmpina eventu- 
ale stagnări, dar, totuși, a- 
cestea s-au produs, cu toată 
stăruința oamenilor.

De la tovarășul Dan Surules
cu am aflat, însă, șl o altă ca
uză a nereal izării producției 
planificate:

— In primele zile ale de
cadei nu s-a putut asigura o pla
sare corespunzătoare a efec
tivelor la îronturile de lucru. 
S-a lucrat, în medie, cu 600— 
700 de oameni mai puțin, din 
care circa 180 au lipsit fără 
justificare.

— Ce măsuri s-au luat de 
către conducerea minei, comi
tetul de partid și comitetul 
sindicatului pentru a preîntîm
pina această stare de lucruri ?

— S-a acționat imediat, a 
doua zi, prin discuții directe

Să pune m
pe rană I

creăm un climat propice mun
cii în care oamenii să înțe
leagă că au obligația de a de
pune un efort mai susținut.

— Vă rog concretizați!
— In cadrul sectorului am 

pus în funcțiune încă la sfîr- 
șitul lunii trecute un abataj 
frontal de la care așteptam 
producție Dar, colectivul de 
conducere, mă refer la ingi
nerul Gheorghe Modoi și la 
ajutoarele acestuia — maistrul 
mecanic Victor Cojocaru și 
maistrul principal energetic 
Sav Nagy, aruncă răspunderea 
de la unul la altul. Ei nu 
s-au piegătit suficient pentru 
a cunoaște și stăpînj combina 
ce am introdus-o în abataj, 
cauză din care au apărut foar
te dese defecțiuni de func
ționare care au creat' în ca
drul brigăzii nemulțumiri și 
neîncredere în utilaj. Acum 
cînd discutăm, motorul com
binei este scos afară pentru a 
fi adus în atelier.

— Cine poartă răspun
derea ?

— După părerea mea răs
punderea cade în seama con
ducerii sectorului și în mod 
deosebit a celor doi maiștri 
care se acuză reciproc în loc 
să pună mîna să rezolve tre

cu salariații care au absentat. 
Efectul acestor discuții a fost 
materializat în scăderea ab
sențelor nemotivate, de la 180 
in prima zi a decadei, la sub 
100, în data de 5 mai. Cu toa
te acestea, și acest număr de 
absențe este încă mare și a- 
fectează asupra realizării pla
nului.

Colectivul minei Vulcan es
te posesorul unui mare poten
țial de lucru, al unei cărți de

Caruselul motivărilor 
va „stopa", în sfîrșit, 

la Aninoasa ?
Avînd în față realitatea 

crudă a insucceselor din pri
ma decadă, inginerul șef al 
minei tov. Constantin Teodo- 
rescu ne-a mărturisit deschis, 
fără ocolișuri, starea de lu
cruri din sectoare și brigăzi, 
cauzele nerealizărilor, defici
ențe tehnice și de natură or
ganizatorică ale neritmicltății 
în îndeplinirea planului.

— Ce ne-a împiedicat să 
muncim bine, să dăm cărbu
nele prevăzut în plan ? La 
drept vorbind nu prea avem 
motive să juștificăm rămîne- 
rea noastră sub plan la de
cadă. Luna mai am început-o, 
e adevărat, cu niște dereglări 
în activitate ; a fost schimbat 
culbutorul la puțul sud, a fost 
necesar să mai înlocuim niște 
împingători la puțuri, am a- 
vut probleme cu transportul 
și încărcarea cărbunelui Ia 
sectorul Livezeni — ca să 
punctez doar cîteva probleme 
cu care am fost confruntați 
în această perioadă, dar aș 
dori să nu fie luate drept mo
tivări, justificări. Am avut 
propriile noastre lipsuri.

— Concret la ce vă re
feriți ?

— In această perioadă, în 
sectorul I, la abatajul frontal 
nr. 3 al brigăzii lui Ilie Nieo- 
lae s-a produs o surpare de 
pe urma căreia s-au oierdut 
vreo 600—700 tone de căr
bune. Dacă înainte de acest 
necaz sectorul avea vreo 
300 de tone depășire, prin 
pierderea de producție amin
tită a căzut sub plan. Este nu
mai un exemnhi si as vrea să 
se înțeleagă că multe astfel 
de neajunsuri din activitatea 
abatajelor și brigăzilor care 
impietează asupra producției 
si rezultatelor muncii pot si 
trebuie evitate, printr-o mai 
bună coordonare, spriiin și 
control din partea maiștrilor 
noștri și a cadrelor inginerești 
care în urma aplicării noii 
structuri organizatorice au 
largi posibilități dar și res
ponsabilități mari în acest 
sens.

Cauze și masuri 
de redresare

Bilanțul producției pe pri
ma decadă a lunii mai la mina 
Dîlja consemnează — tovară
șe inginer șef DUMITRU 
OPRIȘ — un minus de 1016 
tone. Amintindu-ne de pro
misiunile unor conduceri de 
sectoare și chiar a minei, tre
buie să constatăm, în această 
situație, că ele n-au fost con
firmate prin cantități de căr
bune extrase.

— Ce ne puteți spune 
despre cauzele acestui bi
lanț negativ și despre mă
surile pe care Ie aveți în 
vedere, pentru intronarea 
ritmicității în decada a 
doua și în continuare ?

— Prima cauză a minusului 
este-nivelul sub cel planificat 
al randamentelor realizate de 
sectoarele de producție. Deși 
fluctuația s-a menținut, am 
avut efectivul necesar dar am 
lucrat cu randamente nesatis
făcătoare. Cele trei sectoare 
de producție ale minei au 
lucrat în prima decadă cu 
randamente mai mici decît 
cele pregătite cu 370—560 kg 
pe post. Aceasta, datorită de
ficiențelor organizatorice. în
deosebi în ce privește aprovi
zionarea brigăzilor, deficien
țe care se datoresc, la rîndul 
lor, neîndeplinirii la nivelul 
necesar a sarcinilor de o par
te a personalului de conducere 
— șefi de brigadă, maiștri, in
gineri. Apoi, cele aproape 70 
de nemotrdate înregistrate în

degetul

burile împreună. De • altfel, 
vom lua măsuri exemplare 
pentru a se înțelege faptul că 
disciplina începe de la con- 
ducere.Acesta este un aspect. 
Mai este însă și altul, acela 
al frecușurilor care au exis
tat în sinul brigăzii conduse 
de minerul Cristian Pompei 
și oamenii veniți din brigada 
lui Blaga care au lucrat în 
locul avariat. Intre acești doi 
șefi de brigadă nu au fost 
relații de ajutor reciproc, ci 
și-au pasat și ei răspunderea 
acuzîndu-se reciproc pentru 
nerealizări, în loc să se spri
jine în rezolvarea probleme
lor, să încerce să răspundă așa 
cum se cuvine — muncind — 
eforturilor pe care celelalte 
sectoare le fac pentru ieșirea 
exploatării din impas.

— V-ați referit la secto
rul VI. Care sînt cauzele 
pentru care și sectorul VII 
— Bărbăteni — înregistrea
ză restanțe atît de mari?

— Noi am preluat sectorul 
de la 1 aprilie. Deși am lăsat 
în mod deliberat în conduce
rea sectorului pe fostul ingi
ner sef al minei, inginerul 
Victor Apostu. el nu a fost 
întotdeauna sincer cu noi și 
nu ne-a furnizat situații reale. 

vizită pe care sînt înscrise 
realizări de seamă. Dar, așa 
se întâmplă cînd factorii edu
caționali își slăbesc preocupă
rile pentru întărirea discipli
nei, cînd nemotivatele sînt lua
te în seamă după ce au deve
nit o problemă, și nu înainte, 
pentru a le preîntîmpina. Ori
cum, de la o medie obișnuită 
de 30 nemotivate pe zi, la 180, 
e cam mult.

— Să înțelegem, deci, că 
factorul om trebuie mai 
mult mobilizat la Aninoa
sa în efortul colectiv pen
tru redresarea producției 
și îndeplinirea sarcinilor ? 

—- Exact. Avem oameni buni
— de la mineri și pînă Ia in
gineri. Avem brigăzi capabile 
de realizări superioare. Ceea 
ce trebuie să facem este să 
impulsionăm potențialul uman 
De altfel, măsurile pe care le 
luăm_ vizează frontal această 
latură esențială în îmbunătă
țirea activității de extracție.
— OMUL. La sectorul Live
zeni, unde am avut probleme, 
cum spuneam, s-a luat măsura 
ca transportul pe orizontală, 
care înainte aparținea de sec
torul general, să fie coordo
nat direct de sectorul de pro
ducție și totodată personalul 
de transport în cauză va fi 
organizat în sistemul de sala
rizare în acord, ceea ce-i va 
stimula activitatea.

Acționăm intens, cu spriji
nul organizațiilor de partid 
pentru ridicarea rezultatelor 
muncii la brigăzile de bază, 
în care sens, cu cîteva zile în 
urmă, comitetul de partid și 
comitetul oamenilor muncii au 
avut o discuție de lucru cu 
șefii brigăzi asupra moda
lităților de redresare a pro
ducției. In aproape toate or
ganizațiile de bază din sectoa
re au avut loc zilele acestea 
adunări generale care au dez
bătut situația realizării planu
lui și angajamentelor, măsuri
le de luat pentru întărirea 
disciplinei și răspunderii în 
muncă. Linie de front avem, 
peste cîteva zile va fi dată 
producției o nouă capacitate
— abatajul frontal în trepte 
răsturnate de pe stratul 6, 
blocul 2 din sectorul III.

Vom mobiliza toate forțele 
colectivului nostru, sub toate 
aspectele, pentru ca produc
ția minei Aninoasa să înre
gistreze revirimentul așteptat 
în decadele următoare în așa 
măsură îneît să încheiem luna 
mai cu sarcinile de plan rea
lizate.

medie în zilele lucrătoare ale 
decadei, au fost a doua cau
ză. De asemenea, poate sur
prinde, dar aceasta e realita
tea, la sectoarele I și II a tre
buit să trecem în această de
cadă peste unele zone afectate 
de lucrările vechi, închise, 
ceea ce a afectat de aseme
nea randamentele.

Am acționat și continuăm 
să luptăm împotriva acestor 
deficiențe. Am pornit deja al 
doilea abataj frontal al secto
rului II ; • la sectorul III, de 
azi, a început să dea produc
ție încă un abataj cameră si
tuat în stratul 3 ; s-a terminat 
curățirea, în condiții dificile, 
a unui pilier și trecem la un 
abataj normal. Am chibzuit 
deja o mai rațională, și cre
dem și eficientă, repartizare 
a personalului de conducere 
pe schimburi pentru asigura
rea unei asistențe tehnice și 
aprovizionări corespunzătoare. 
Studiem posibilitățile de me
canizare a lucrărilor din aba
taje și pregătiri peste tot unde 
este posibil în vederea crește
rii productivității muncii. Ba
zat pe capacitatea colectivului 
minei Dîlja, pe eficiența mă
surilor enumerate și a altora 
pe care le vom lua operativ, 
apreciez că în decada a doua 
vom recupera întregul minus 
și vom realiza producția pla
nificată.

A fost, într-adevăr, o perioa
dă cînd nu am putut deservi 
în mod ireproșabil sectorul. 
Șeful sectorului, însă, în loc 
să vadă lucrurile în adevăra
ta lumină a dat neajunsurile 
minei pe seama acestor defi
ciențe, ceea ce a făcut. ca în- 
cepînd cu luna mai linia, de 
front să fie total diluată, a- 
jungîndu-se la situația în care 
sectorul producea zilnic 90 
de tone în loc de 600 planifi
cat. Așa se face că la decadă 
minusul este de 2 545 de tone. 
Văzînd această situație ingi
nerul Apostu s-a... internat' în 
spital. O fi bolnav, probabil 
suferă dar, deranjează coinci
dența.

— Ce măsuri ați între
prins pentru redresarea si
tuației sectorului ?

— Am făcut un control a- 
tent la fiecare loc de muncă, 
ne-am stabilit programe de 
lucru ce vizează repunerea în 
ordine a unor cai principale 
și a liniei de front, iar la 
conducerea sectorului anj mu
tat pe unul din cei mai buni 
șefi de sectoare, inginerul 
Ciungan Aceste măsuri, și al
tele care, se vor lua sper, să 
ducă la îmbunătățirea activi
tății Și în acest sector.

— Cum veți încheia a 
doua decadă ?

— Vom mai întîmpina greu
tăți și va trebui să mai ape
lăm la eforturi suplimentare 
pentru a ne realiza acest indi
cator la limita minimă.

Peste Jiu, pîrghiile de oțel ale macaralei de la poligonul 
de prefabricate se integrează armonios în peisajul primăvăra
tec. Foto : Ion LEONARD

Tovarășul ILIE RĂDULESCU, str. In
dependentei Petroșani, ne relatează despre 
unele neajunsuri d.in comerț, pentru elimi
narea cărora propune soluții. Pfima propu
nere ar fi aceea de a se afișa în unitățile 
de desfacere a cărnii cantitatea obligatorie 
de os la un kilogram de carne. Cealaltă 
se referă la faptul că ar fi bine dacă toti 
salariații din comerț ar semna la intrarea 
în serviciu într-un registru care să cuprin
dă data, ora și sumele de bani ce le au a- 
supra lor astfel îneît la orice control să 
poată fi justificați banii. Noi vom trans
mite propunerile dv. tovarășe Rădulescu, 
factorilor responsabili din comerț.

ELENA ORBAN, Petrila. Desigur a- 
veți dreptate; taxatoarele de pe autobuze 
trebuie să se poarte cuviincios cu călăto
rii chiar dacă este miezul nopții. Cît des
pre comportarea taxatoarei de pe autobu
zul Petroșani — Lonea nr. 31 HD 2818, din 
15 aprilie ora 0,20, care a aruncat în cele 
din urmă, moneda — rest pînă la locul pe 
care-1/ ocupați, vă satisfacem rugămintea 
aducînd faptul la cunoștința tov. director 
al E. G. C. Petroșani.

du.
'W/ fadă

AUREL ITU, str. Sohodol, nr. 177 Pa- 
roșeni. Ne-ati sesizat necazurile ce le a- 
veți cu vecinii care aruncă gunoiul lîngă 
grădina dv. Dacă tov. secretar Bâcoi de la 
consiliul popular le-a atras atenția, au plă
tit și amendă, înseamnă că nu au plătit în
deajuns. Sesizați ori de cîte ori este ne
voie, consiliul popular care este în drept 
să ia măsuri. Pînă la urmă vor renunța să 
mai plătească amenzi și vor depune guno
iul în focurile amenajate, pînă la ridicarea 
de către mașinile E.G.C.

Din sălile 
de judecată 
Tată fără...

griji
KOSNAS ȘTEFAN AN

TON, din Petroșani a scăpat 
de grijile părintești, iiind o- 
bligat doar, să plătească fi
icei sale Mana Magdalena 
(din afara căsătoriei) pensia 
de 150 lei. A... uitat însă și 
de această obligație, drept 
pentru care în anul 1970 a 
fost condamnat la un an în
chisoare (pedeapsa suspen
dată).

Scăpind destul de ușor, a 
rămas tot fără griji, conti- 
nuind să nu plătească pen
sia. Dar i s-a amintit din 
nou obligațiile de tată fiind 
condamnat un an și jumă
tate pentru abandon de fa
milie. Atîția alții ca Șt. An
ton Kosnas, să ia aminte !

Joc... 
întrerupt

împreună cu doi prieteni, 
VICTOR HABIAN din Petro
șani, recidivist își petrecea 
timpul jucînd cărți cu doi 
prieteni pe terasa bufetului 
„Dîmbovița". Un lucrător de 
miliție le-a atras atenția să 
înceteze dar V. H. s-a sim
țit foarte ofensat. Ca să nu 
rămînă... dator, a adresat in
jurii lucrătorului de miliție, 
vroind să trimită pe aceeași 
adresă și un scaun. Cu ajuto
rul cetățenilor, arțăgosul ju
cător de cărți a fost imobi
lizat. Jocul s-a întrerupt 
pentru șapte luni, în care 
V. H. ar fi bine să-l uite de
finitiv.

Nicolae GHERGHIN, 
judecător

Mica 
publicitate
VIND 8 familii albine. 

Republicii, nr. 118 Petrila.

Wilfred Narteh — Otibo, 
cetățean din Ghana, pier
dut legitimație provizorie 
pentru străini nr. 15 170/21 
aprilie 1973, eliberată de 
miliția Petroșani. O declar 
nulă.

Un examen al bărbăției 

și curajului...
(Urmare din pag. 1)

neți încărcați cu cărbune 
puteau să treacă din nou 
peste pod. Pericolul iminent 
de prăbușire a fost depășit.

I-am găsit pe eroii a-estei 
acțiuni, descărcînd garnituri 
întregi cu steril lâ picioarele 
podului, pentru a-i reda tă 
ria, ce-i fusese răpită de în 
dîrjirea oarbă a puhoaielor 
Ii priveam cum, cu gesturi 
sigure, cu brațe vînjoase se 
împotriveau apelor năvalni 
ce. Și au învins, la fel cum 
înving zi de zi acolo i03, în 
tăria adîncurilor, duritatea 
stîncii. I-am recunoscut pe

Amenajarea spațiilor 
de agrement pentru copii

Zilele acestea în punctele 
cele mai importante ale carti
erelor din orașul Vulcan, s-au- 
repartizat jocuri pentru tocuri
le de agrement destinate celor 
mici. Jocurile au fost confec
ționate în cadrul atelierului 
școlii generale nr.5, unde s-au 
efectuat și reparațiile instala
țiilor deteriorate. Din luna 
aprilie conform contractului 
încheiat de Asociația de loca
tari din Vulcan cu școala sus

mineri/

DEFECȚIUNILE 
TUBURILOR j 

Aa < 1
AERAI 1

«Aurit 
țOESFÂGU

FLANțÂ M 
HEETANU

Un grav accident de circulație, 
consecință a conducerii 
sub influența alcoolului

Relevăm din nou pericolul 
pe oare-1 prezintă alcoolul pen
tru un conducător auto care 
se află la volan.

In ziua de 1 f februarie 1973 fi
rele 12, conducătorul auto ama
tor Mihai Dumbrăvan, Petrila, 
strada 8 Martie, blocul 10/35, 
aflat la volanul autoturismului 
1 HD 1711, proprietate perso
nală, împreună cu prietenii 
Vaier Toma și Ioachim Berar 
din Petrila, se deplasează . la 
Bănită pentru rezolvarea unor 
probleme personale. Pînă aici, 
totul în ordine. La întoarcerea 
de la Bănită, fiindcă tot le era 
în oale, prietenii întru aventu
ră vizitează cabana Peștera 
Bolii, unde M. Dumbrăvan con
sumă 3 sticle cu bere și 100 
ml coniac. In starea anormală 
în care devine, M. Dumbrăvan 
se urcă din nou la volanul ma
șinii și conduce pînă în cartie
rul Aeroport, La restaurantul 
„Parîngul" unde consumă do
uă cafele. In jurul orelor 17 
invită familia lui Ion Olteanu 
din Aeroport, pornind împre
ună la restaurantul „Gambri- 
nus“ unde petrec pînă în jurul 
orei 22. Aici, Mihai Dumbră
van consumă 300 ml coniac, 
iar Vaier Toma ajunge în sta
re de ebrietate gravă.

De aici, după ce pasagerii —. 
Vaier Toma, Ion Olteanu, so
ția acestuia împreună cu copi
lul lor minor, Claudiu — se 
urcă în mașină, M. Dumbră
van pornește curajos la drum.

Din cauza stării de ebrietate 
în care se afla, a vitezei ex
cesive și circulării pe partea 
stingă a drumului în direcția 
de mers, șoferul Dumbrăvan 
accidentează grav, la Livezeni, 

inginerii Ion Vasiie, Claudiu 
Nicolau, Virgil Lupuleseu, 
Viorel Boantă, pe maiștrii 
principali Nicolae Voicescu, 
Aurel Nelepcu, și pe briga
dierul Nicolae Ursache, în
conjurați de ceilalți ortaci. 
In fruntea lor, punînd umă
rul directorul minei Lonea, 
ing. Aurel Brînduș, care di
rija operațiunile de consoli
dare a podului.

Un veritabil examen al 
bărbăției, curajului și al vo
inței ardente de a învinge. 
Si, calificativul cu care l-au 
trecut, nu poate fi altul decît 
excelent. Faptele săvîrșite de 
ei, îl confirmă cu prisosință.

amintită, s-au confecționat ze
ce seturi (un set fiind format 
dintr-un corp de hinte, topo- 
gan, trei balansoare și un rin- 
ghișpil) urmînd a fi lucrate în
că cinci. In cazul cînd jocurile 
nu vor satisface necesitățile, 
comanda va fi suplimentată. In 
acest fel spatiile de agrement 
pentru copii din toate cartie
rele orașului Vulcan vor fi do
tate și amenajate pînă la sfîr- 
șitul acestei luni. 

pe Almaș Ștefan din Petroșani 
(ștr. Independenței nr. 19/III/59) 
și părăsește locul accidentului. 
La familia Olteanu face o scur
tă oprire nu pentru a reflecta 
asupra accidentului săvîrșit 
— nu mai era în stare de așa 
ceva —, ci pentru a mai con
suma încă un pahar cu spu
mos după care, cu aceeași ma
șină^ se duce acasă la Petrila.

Atît Ion Olteanu cît și so
ția acestuia nu au intervenit să-l 
oprească din cursă, mai cu 
seamă că au văzut cînd a fost 
accidentat grav Ștefan Almas. 
Mai mult, au găsit de cuviin
ță să nu anunțe nici organele 
de miliție. Cu ajutorul altor 
cetățeni conștient!, victima, 
care prezenta fracturi la fe
murul piciorului drept a fost 
transportată la spital. Apoi s-a 
continuat, bineînțeles, urmări
rea autorului accidentului, . ca
re în acel moment nu era cu
noscut pentru organele de mi
liție. In ziua următoare acesta 
a fost identificat și, pus în fa
ta probelor, și-a recunoscut 
faptele.

Fapta lui M. Dumbrăvan es
te considerată foarte pericu
loasă pentru toți participant 
la traficul rutier. Ea putea fi 
curmată dacă Vaier Toma, 
prieten apropiat, fon Olteanu, 
de asemenea, prieten apropiat 
și Ioachim Berar îl rețineau 
de a consume hlin.tur' alcooli
ce.

Acum Mihaj Dumbrăvan ur
mează să suporte consecințele 
legii pentru faptele qrave. co
mise,

Cpt. Constantin ȚIU, 
serviciul municipal Petroșani 

al M. I., circulație

(Urmare din pag. 1)

nală a capacității, fiind evitate 
cursele goale prin introducerea 
autobuzelor la orele de solici
tare maximă.

— Ce elemente noi adu
ce pentru călători mersul 
autobuzelor care va intra 
curînd în vigoare ?

— Elementele noi sînt 'lega
te de o corelare mult mai 
strictă a curselor cu progra
mul de lucru al întreprinderi
lor și instituțiilpr, salariații ne 
mai fiind nevoiți a se deplasa 
la ore matinale la autogări, ci 
vor sosi cu foarte puțin timp 
înainte de începerea progra
mului de lucru. De asemenea,

Nou! mers 
al 
autobuzelor

prin cursele care au fost intro
duse s-a reușit atingerea punc
telor turistice, fie pe întreaga 
perioadă a anului, fie numai 
în sezonul estival. Dotarea cu 
autobuze noi va conduce la ri
dicarea gradului de confort și 
La _ scurtarea duratei călătoriei 
prin mărirea vitezei comercia
le.

— Ce noutăți aduce mer
sul autobuzelor pentru ce
tățenii din Valea Jiului ?

— Prin noul mers, cetățenii 
din municipiul Petroșani vor 
avea legături directe și rapide 
cu mai multe județe și, desi
gur, prjn schimb cu întregul 
județ Hunedoara. Autobuzele 
I.T.A. vor lega direct Valea 
Jiului cu județele Timiș, Caraș 
Severin, Gorj și Alba. Practic 
din două în două ore vor sosi 
ori pleca autobuze în diverse 
direcții. Prin noul mers, pe 
distantele lungi au fost intro
duse proqrame de curse ra
pide. Cursa Cîmpenj — Petro
șani, de pildă, va avea pe por
țiunea Brad — Deva Hațeg 
—• Petroșani mers rapid. Pen
tru a evita aglomerațiile pe 
distante lungi, pe secțiunile de 
traseu mult solicitate s-au in
trodus curse-dubluri, care să 
preia transporturile focale. Es
te cazul autobuzului Hațeg — 
Petroșani cu plecarea din Ha
țeg la ora 6,30 care va prelua 
călătorii cursei Deva — Hațeg 
— Petroșani, evitînd astfel a- 
glomeratia.

La toate acestea aș mai â- 
dăuga preocuparea noastră 
continuă pentru ridicarea pre
gătirii profesionale a persona
lului de bord, care este che
mat să le asigure cetățenilor 
o călătorie cît mai plăcută 
printr-o comportare demnă, tu- 
viincioasă.
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luvarășul Nicolae Ceaușescu
a primit delegația

(Urmare din pag. 1)

în Tanzania, pentru dezvolta
rea unei fructuoase 
politice, economice 
domenii între cele

Evocînd vizita sa 
nia, tovarășul 
Ceaușescu a arătat că păs
trează amintiri foarte plăcute 
despre întîlnirile și convorbi
rile avute cu președintele Ju
lius Nyerere, cu ceilalți con
ducători tanzanieni, cu munci
torii, țăranii, intelectualii, și 
a relevat că, în spiritul înțe
legerilor stabilite cu acest pri
lej, relațiile dintre cele două 
state și popoare, dintre Parti
dul Comunist Român și parti
dele TANU și 
au cunoscut 
re favorabilă, 
prins măsuri concrete de cola
borare, se materializează ac
țiunile de cooperare econo
mică convenite în diferite do
menii.

In cadrul schimburilor de 
vederi cu privire Ia situația 
internațională, s-a subliniat 
că marile schimbări interve
nite în direcția destinderii și 
colaborării impun o conlucra
re mai strînsă a țărilor 
cialiste, a statelor care 
pronunță pentru o 
independentă, a tuturor for
țelor antiimperialiste -entru

colaborări 
și în alte 
două țări, 
în Tanza- 

Nicolae

Afro—Shirazi 
o dezvolta- 
s-au între-

so- 
se 

politică

a face ca soluționarea proble
melor ce confruntă lumea să 
fie în concordanță cu intere
sele și dorințele popoarelor, 
să asigure o pace trainică pen
tru toate națiunile.

In acest context s-a subli
niat importanța rolului ce re
vine parlamentelor — ca ex
presie a voinței popoarelor —-, 
a sporirii contribuției acesto
ra la înfăptuirea unei noi po
litici în viața internațională.

In încheierea convorbirii, to
varășul Nicolae Ceaușescu a 
rugat pe conducătorul delega
ției ca, la înapoierea în țară, 
sS transmită președintelui Ju
lius Nyerere un salut prie
tenesc și cele ma bune urări, 
iar poporului tanzanian ura
rea de a obține succese tot 
mai mari pe calea dezvoltării 
independente a țării, a pro
gresului economic și social, 
în ridicarea bunăstării și asi
gurarea unei păci trainice.

S-a remarcat de ambele 
părți că vizita parlamentari
lor tanzanieni reprezintă un 
aport la mai buna cunoaștere 
reciprocă, la întărirea 
promovarea raporturilor 
colaborare prietenească româ- 
no-tanzaniene.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, 
prietenească.

Și 
de

■ ■ ■Sesiunea Comisiei mixte de cooperare 
economică, industrială și tehnică 

dintre România și Italia
ROMA 11 — Coresponden

tul Agerpres, Radu Bogdan, 
transmite: Intre 8 și 11 mai, 
s-au desfășurat la Roma lu
crările celei de-a 4-a sesiuni 
a Comisiei mixte de coopera
re economică, industrială și 
tehnică dintre România și Ita
lia. Delegația română a fost 
condusă de Marin Trăistaru, 
adjunct al ministrului comer
țului exterior, iar delegația 
italiană de Giulio Orlando, 
subsecretar de stat la Minis
terul Comerțului 
Italiei.

Comisia mixtă 
stadiul realizării 
protocolului sesiunii a 3-a a 
Comisiei mixte româno-itali
ene, constatînd cu satisfacție 
că au fost înregistrate rezul
tate favorabile, mai ales în 
sectoarele siderurgic, industri
ei chimice și petrochimice, 
construcției de mașini și elec
tronice. De asemenea, comisia 
a analizat stadiul relațiilor 
comerciale dintre cele două 
țări, relevînd că, în ultimii 
ani, schimburile reciproce de 
mărfuri au marcat o creștere 
substanțială. A fost apreciată, 
totodată, ca pozitivă colabora
rea dintre Camera de Comerț 
a României și Institutul Na
țional de Comerț Exterior al 
Italiei.

Cele două părți au constatat 
că există perspective pentru 
dezvoltarea în continuare a 
relațiilor economice și a co
operării industriale și tehni
ce. In acest sens, au fost con
venite o serie de măsuri pe 
linia informării firmelor din 
sectoarele construcției . de 
mașini, chimiei și petrochimi
ei, siderurgiei, electronicii, e- 
lectrotehnicii, telecomunicați
ilor, industriei ușoare, agri
culturii, industriei alimentare 
și turismului asupra acțiuni
lor care interesează ambele

Exterior al

a analizat 
prevederilor

părți, măsuri pentru organiza
rea operativă a unui schimb 
de informații asupra posibili
tăților de cooperare economi
că, industrială și tehnică, atît 
în cele două țări, cît și pe 
terțe piețe, organizarea unui 
schimb de delegații economice 
etc.

Pentru o mai bună cunoaș
tere a posibilităților pe care 
le oferă legislația din cele 
două țări, a formelor diferite 
de cooperare, în special soci
etăți mixte de producție și 
comercializare, s-a convenit 
organizarea unor mese rotun
de cu firmele italiene intere
sate. In legătură cu schimbu
rile comerciale, au fost evi
dențiate posibilitățile de in
tensificare și diversificare a 
acestora, în special pe linia 
creșterii exportului românesc 
de produse industriale și, în
deosebi, de mașini-unelte.

’La’ 11 mai, la Ministerul 
Comerțului Exterior al Ita
liei a fost încheiat Protocolul 
Sesiunii Comisiei mixte de 
cooperare româno-italiene, 
stabilindu-se ca cea de-a 5-a 
sesiune să aibă Ioc la Bucu
rești, în trimestrul al patrulea 
al anului 1974.

★
In timpul șederii la . Roma, 

Marin Trăistaru, adjunctul 
ministrului comerțului exteri- . 
or al României, s-a întîlnit 
cu ministrul comerțului exte
rior al Italiei, Matteo Mat- 
teotti, și cu ministrul indus
triei, comerțului și artizana
tului, Mauro Ferri. De aseme
nea, el a purtat convorbiri cu 
Giuseppe T.ocatelli, vicepre
ședinte al Confederației gene
rale a industriei italiene — 
Confindustria. Cu prilejul a- 
cestor întîlniri, au fost abor
date probleme ale colaborării 
economice dintre România și 
Italia, ale perspectivelor 
dezvoltare.

ULTIMELE ȘTIRI

Lucrările Comisiei Economice
a O. N. U. pentru Europa

GENEVA 11 — Corespon
dentul Agerpres, Corneliu 
Vlad, transmite : La Palatul 
Națiunilor au continuat dez
baterile generale în plenara 
celei de-a 28-a sesiuni a Co
misiei Economice a O.N.U. 
pentru Europa.

Schimbul de experiență și 
cooperare strînsă între țările 
membre ale Comisiei — a spus 
în cuvîntarea sa M. Hruza, 
ministru adjunct al afacerilor 
externe al Cehoslovaciei, — 
trebuie să contribuie atît la 
dezvoltarea economică a țări
lor europene, cît și la amelio
rarea relațiilor dintre state în 
vederea consolidării păcii în 
lume. Vorbitorul a relevat că 
în domeniul schimburilor co
merciale intereuropene s-au 
produs o serie de modificări 
pozitive în dezvoltarea re
lațiilor bilaterale, raporturile 
multilaterale fiind însă în con
tinuare grevate, în principal, 
de practicile discriminatorii 
ale țărilor vest-europene față 
de exporturile statelor socia
liste. Este necesar, a spus el, 
să se ajungă Ia rezultate fa
vorabile în dezvoltarea co
merțului și coproducției indus-

trială prin bunăvoința tuturor 
statelor membre ale Comisiei 
pe baza egalității, nediscrimi- 
nării și neamestecului în afa
cerile interne.

Relevînd că Austria, una din 
țările mici ale Europei, acordă 
cea mai înaltă atenție și tot in
teresul său activităților comi
siei, șeful delegației acestei 
țări, R. Martins, a subliniat 
cadrul excelent, bine organi
zat, beneficiind de participa
rea tuturor statelor continen
tului pe care le oferă comisia 
și rolul tot mai important pe 
care aceasta este chemată să-l 
joace în dezvoltarea economi
că a țărilor europene, în pers
pectiva favorabilă creată de 
reuniunea de Ia Helsinki.

In discursul său, conducă
torul delegației Uniunii Sovi
etice, A. E. Nesterenko, a re
marcat că lucrările actualei 
sesiuni se desfășoară într-o 
atmosferă de destindere spo
rită, într-un climat politic 
substanțial îmbunătățit, în 
condițiile afirmării crescînde 
a principiilor coexistenței paș
nice a statelor cu sisteme so
ciale diferite. . Succesul con
ferinței general-europene,

spus el, ar deschide noi pers
pective pentru extinderea co
operării economice între sta
tele europene, în mod particu
lar în cadrul Comisiei Econo
mice a O.N.U. pentru Europa. 
In același timp, lucrările actu
alei sesiuni pot contribui la 
crearea, unei atmosfere favo
rabile desfășurării reuniunii 
de la Helsinki. In ce privește 
dezvoltarea relațiilor econo
mice Est-Vest — a observat 
vorbitorul — Comisia nu a 
obținut progrese în soluționa
rea principalelor probleme 
existente — înlăturarea barie
relor comerciale ; în context 
el s-a pronunțat pentru inten
sificarea activităților comisiei 
în această direcție.

Ultimele știri
« - ș_________ '_______

*

Consultările multilaterale
de la Helsinki

HELSINKI 11 (Agerpres). — 
Trimisul special, Dumitru Ți
nu, transmite : Vineri, con
sultările multilaterale de la 
Helsinki consacrate pregătirii 
Conferinței pentru securitate 
și cooperare 
continuat în 
cru.

In ședința 
cru pentru problemele 
rării culturale, participant» 
au examinat propunerile pen
tru definitivarea 
preambulului 
toi.

A avut loc 
a grupului de 
cu elaborarea 
a instrucțiunilor, pentru orga- 
.nismele viitoarei conferințe ce 
se va ocupa de cooperarea e-

în Europa 
grupuri

grupului

de
au 
lu~

lu-de 
coope-

textului
la acest capi-

o nouă ședință 
lucru însărcinat 
ordinii de zi și

conomică, tehnico-științifică 
și în domeniul protejării și a- 
meliorării mediului înconju
rător. Cu acest prilej, s-a a- 
juns la un acord pentru îns
crierea, în preambulul la a- 
cest capitol, a unei formu
lări în care se subliniază că 
viitoarea conferință va avea 
in vedere interesele țărilor și 
ale regiunilor în curs de dez
voltare și efectele pozitive pe 
care lărgirea cooperării între 
statele participante le va a- 
vea asupra relațiilor economi
ce mondiale.

Paralel, au avut loc întîlniri 
ale grupurilor de redactare a 
documentelor referitoare la 
aspectele politice și militare 
ale seourității.

♦ In zilele de 9 și 10 mat, 
în localitatea Liempde din 
Olanda s-a organizat o mare 
expoziție în aer liber de ma
șini agricole și tractoare. Un 
interes deosebit l-au stirnit 
tractoarele românești „U-445" 
și „U-550", expuse de firma 
importatoare „De Vor".

♦Noul guvern olandez a 
depus, vineri, jurămîntul in

Proiect de convenție în problema 
apartheidului adoptat 

de Comitetul social al 0. N. U.
NAȚIUNILE UNITE 11 (A- 

gerpres). — Comitetul social 
p.N.U. a adoptat un proiect 
de convenție în problema a- 
partheidului. Documentul a 
fost înaintat, spre aprobare, 
Consiliului Economic și Soci
al, cu recomandarea de a fi 
prezentat viitoarei sesiuni a 
Adunării Generale.

Elaborat de Comisia pen
tru drepturile omului de la 
Geneva, proiectul declară a- 
partheidul drept crimă împo
triva umanității, actele rezul-

tînd din politicile și practi
cile de apartheid vioiînd prin
cipiile dreptului internațional 
și constituind o gravă amenin
țare la pacea și securitatea 
internațională. Prevederile do
cumentului includ posibilita
tea ca persoanele, membrii 
organ izațiilor, și reprezentanții 
statelor,, vinovați de apartheid 
sau incitare la apartheid, să 
poată fi aduși în fața unor 
instanțe naționale sau inter
naționale, înzestrate cu juris
dicția necesară.

Forțele patriotice cambbdgiene 
au pătruns în perimetrul 

defensiv al Pnom Penhului
’ PNOM PENH 11 (Agerpres). 
După un intens bombardament 
de artilerie și cu rachete 
efectuat asupra trupelor lon- 
noliste, detașamente ale forțe
lor patriotice cambodgiene au 
pătruns, . la 10 mai, în două 
dispozitive de apărare din 
cadrul perimetrului defensiv 
al Pnom Penhului, situate la 
mai puțin de 8 kilometri de 
oraș, angajînd lupte la baione
tă cu militarii inamici. Atacul 
patrioților a fost încununat de 
succes, soldindu-se cu pierderi 
grele pentru unitățile regimu
lui de la Pnom Penh.
operațiune ofensivă a patrioți
lor khmeri, lansată, în aceeași 
zi, în zona șoselei naționale

O altă

dintre R. S. 
și R.D. Ger-

SIMBATA, 12 MAI

cehoslovace ; 17,45 Pagini co
rale ; 18,00 Orele serii ; 20,00 
Zece melodii preferate 20,45 
Consemnări ; 20,50 La hanul 
melodiilor ;
poetic ; 21,30 Revista șlagăre
lor ; 22,00 Radiojurnal ; 22,30 
Muzică de dans ; 24,00 
letin de știri ; 0,03—6,00 
trada nocturnă.

19,00
21,25 Moment

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Fata care vinde flori ; 
Republica: Cu mîinile curate; 
LONEA — Minerul: Eli
berarea lui L. B. Jones ; 
VULCAN: Am încălcat le
gea ; URICANI: Gentle
menii norocului; LUPENI 
— Cultural ; Marea evada
re ; LUPENI — Muncito
resc : Dragoste 
grade.

Bu- 
Es-

19,20
19,30

20,00

folclorice

10,00
10,05
10,10

mutuala
România 
mană ;

Arc peste 
nii pădurilor. Film ;

.1 001 de seri ;
Telejurnal. Cincinalul 
înainte de termen — 
cauză a 
por ;

Cin tecul
„Viața-i

Avanpremieră ;

timp. ®ame-

întregului po-

săptămînil.
frumoasă41;

5,00 Buletin de știri ; 
Drag mi-e cântecul și jocul ; 
5,40 Ritm și tinerețe ; 6,00—■ 
8,08 Radioproqramul dimine
ții ; 8,08 Matineu muzical ;
8.30 La microfon, melodia 
preferată ; 9,00 Buletin de 
știri ; 9,30 Miorița ; 10,00 Bu
letin de știri ; 10,05 Cîntă 
Marica Arbore, Ion Radu și 
acordeonistul Tudor Păun.;
10.30 Din țările socialiste; 
11.00 Buletin de știri; 11,15 
Turism; 11,35 „Tineri ni-s a- 
nii, tînăr ni-i cîntul" ; 12,00 
Discul zilei ; 12,30 Intîlnire 
< u melodia populară și inter
pretul preferat; 13,00 Radio
jurnal ; 13,30 Radiodiver tis- 
meni muzical ; 15,00 Buletin 
de știri ; 16,00 Radiojurnal ; 
17,00 Știință, tehnică, fante
zie ; 17,25 Melodii populare

Curs de limba germană 
Lecția a 53-a ;
A fost odată ca nicio
dată... „Povestea micu
lui cocoșat" (II);

I Telex;
i Publicitate ;
i Ansambluri 

(reluare);
i De vorbă cu 

nele ;
i Selecțiunj din 

nea „Seară pentru ti
neret" (reluare);

i Roman foileton : Cînter 
la apusul soarelui. Re 
luarea episodului V — 
„Secerișul" ;

Cărți și idei (reluare) k 
Telejurnal ;
Telex ;
Cunoașteți legile ? ;
Barzi și rapsozi. Neculai 
Popescu — comuna 
Victoria, județul Brăi
la î
Emisiune în limba ger 
mană ;

18,15 Ritm, tinerețe, dans;
18,50 Un an de la semnarea 

Tratatului de prietenie, 
colaborare și asistență

10,40

11,00

11,50

12,30
13,00
16,00
16,05
16,20

16,30

gospodi

Emisiu

20,05
20,10 52 de inițiative în 52 

de săptămîni; 
Teleenciclopedia ; 
Film serial. Mannix;
In studio... Gianni Mo
ra ndi ;
Telejurnal;
Concurs internațional 
de qimnastică moder
nă ;
Cîntece de petrecere;

20,25
21,10
22,00

22,30
22,40

23,10

1 J

Valorile temperaturii înre
gistrate în cursul zilei de 
ieri :

Maximele : Petroșani 10 
grade : Paring Ț 2 grade.

Minimele : •Petroșani 4- 6 
grade ; Paring zero grade.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE : Vremea se 
menține instabilă. Vor că
dea precipitații sub formă 
de averse. Vînt slab din sec
torul nord-vest.

Redacția și administrația ziarului ; Petroșani, strada Republicii, nr. 90, telefon : 1662.

Conferința ministerială africană

fata Reginei Iuliana. Noua 
echipă ministerială condusă 
de Joop Den Uyl, președinte
le grupului parlamentar socia-" 
list, are în componenta sa 16 
miniștri — 10 aparținind 
blocului denumit „ptoqresist" 
și șase celui „confesional". '

♦ Luînd cuvîntul in Parla
ment, ministrul afacerilor • x- 
terne al Irlandei, Garret Fitz
gerald, a declarat că 
externă a guvernului 
este îndreptată spre 
rea păcii și slăbirea 
rii în relațiile dintre

politica 
irlandez 
mențne- 
încordă- 
stale.

♦ Luînd cuvîntul pentru pri
ma dată în fața Comisiei oen- 
tru afacerile externe a Adu
nării Naționale Franceze, mi
nistrul de externe, 
Jobert, a declarat că 
va continua să 
pozitiv în cadrul 
multilaterale de la . 
în ved'erea pregătirii 
tei pentru securitate 
rare în Europa.

Michel
Fra ța 

joace un rol 
ri’-in hi "ii 
Helsinki 

Confer.n-- 
și coope-

Sovietică♦ In Uniunea 
a lost lansat, vineri, un nou 
satelit al pămintului „Cosmos 
557" avînd instalată la bord 
aparatură științifică pentru 
efectuarea de cercetări tn 
spațiul cosmic.

Centrul de coordonare șl 
calcul va prelucra datele fur
nizate de satelit.

nr. 2, a dus, de asemenea, la 
scoaterea din luptă a unor 
importante efective lonnolisțe.

Tot în cursul zilei de joi, un 
avion militar al regimului de 
la Pnom Penh a atacat. din 
eroare . o poziție lonnolistă. 
provocînd un mare număr de 
răniți printre sold ații aflați 
în dispozitiv.

ABIDJAN 11 (Agerpres). 
In cadrul primei , conferințe 
ministeriale africane, consacra
tă dezvoltării economice a 
continentului, care se desfă
șoară în capitala Coastei de 
Fildeș, dezbaterile sînt concen
trate asupra examinării rapor
tului preliminar, alcătuit , de 

t un grup de experți, în legătu
ră cu principalele aspecte , ale

centrală a acestui 
agențiile 

Presse, este.

Situata continuă 
să se normalizeze la Beirut

economiei,' comerțului, politi
cii banca,re ; și financiare a 
statelor Africii.

Ideea 
raport, \ relatează
Reuter și France
aceea că Africa trebuie să-și 
asume în mod deplin contro
lul direct- ' jn sfera dezvoltă
rii economice. ■ „Cucețindu-șr 
libertatea politică, arată docu
mentul, statele africane sînt 
hotărîte să-și dobîndească în 
cel mai scurt timp posibil și 
independenta , economică .—

condiție esențială pentru ca 
ele. să poată deveni membre 
cu drepturi egale ale comuni
tății internaționale".

Raportul qrupului de experți 
apreciază că, pentru modifica
rea. situației economice și mo
netare a țărilor africane un 
mijloc sigur îl reprezintă 
accelerarea schimburilor inter
regionale, reducerea depen
denței fată de exterior și sti
mularea dezvoltării, între al
tele, prin creșterea exporturi
lor.

♦ Tenismdntil român Ilie 
Năstase s-a calificat în finala 
turneului internațional de la 
Bournemouth învingîndu-l în 
semifinale cu 6-B, 6-0 pe 
australianul Barry Phillips- 
Moore. Meciul a durat 40 de 
minute. In finală, llie Năstase 
îl va întîlni astăzi pe italianul 
Panatta, învingător cu 6-2, 
6-4 în fața australianului Ross 
Case.

BE1RUT 11 — Corespon
dentul Agerpres, Crăciun lo- 
nescu, transmite : Situația con-, 
tinuă să se normalizeze la 
Beirut și în alte regiuni ale 
Libanului, în urma acordului 
de încetare a ostilităților in
tervenit între autorități și 
organizațiile palestiniene. Vi
neri, restricțiile de circulație 
au fost ridicate, timp de nouă 
ore, în capita.lă și în alte pa
tru orașe — Tripoli, Tyr, Ba- 
albeck și Nabatiyeh. La Bei
rut, viața reintră în normal; 
portul, băncile și magazinele

și-au . reluat parțial activita
tea cotidiană. Aeroportul in
ternațional, ale cărui piste au 
fost reparate, rămîne în con
tinuare închis traficului.

Postul de radio Beirut a 
fuzat, vineri, comunicate 
comandamentului armatei
baneze în care se anunța că 
în cursul zilei au mai fost 
semnalate totuși incidente la 
Arida, localitate situată în 
nordul țării, unde pozițiile li
baneze au fost atacate cu 
mortiere și obuze de artilerie.

Noul guvern sudanez

di
ție 
li-

, KHARTUM 11
— Președintele 
Gaafar Nimeiri, a promulgat 
decretul, privind formarea 
noului guvern al, țării — anun
ță agențiile MEN și Reuter.

Condus de șeful statului,- 
care deține și postul de. mi-. 
nistru al apărării, noul cabi
net, sudanez numără- în com
ponența sa 13 miniștri și un 
procuror general. La . condu
cerea Ministerului de Externe 
rămîne Mansour Khaled, iar

(Agerpres). 
Sudanului,

Abdullah Al Hassan, fost mi
nistru al resurselor naturale, 
a preluat portofoliul intern e- 
lor. Ibrahim Moneim Mansour, 
fost ministru al economiei, 
devine, în noul cabinet, mi
nistru al finanțelor și econo
miei naționale.

Reamintim că actualul gu
vern sudanez a fost constituit 
In urma semnării, de către 
șeful statului, a noii Consti
tuții a țării.

♦ După Marea Britanie și 
Olanda, o altă țară —Repu
blica Federală Germania — a 
anunțat că se retrage din 
grupul vest- european de stu
dii, creat din inițiativa Frâu 
ței, in vederea dezvoltării me
todei de îmbogățire a uraniu
lui pentru centralele alomo- 
electrice prin difuziune gazoa
să — transmit agențiile 
Associated Press și France 
Presse.

♦ La Belgrad a avut loc, 
vineri, cea de a 41-a ședință 
a Prezidiului Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia. Cu 
acest prilej, Stane Dolanț a 
fost reales în funcția de secre
tar al Biroului' Executiv al 
Prezidiului U.C.I. pe perioa
da pînă la Congresul al X-lea 
al U.C.I.

n

De vreo patru ani încoace, 
din S.U.A. se aud semnale de 
alarmă în legătură cu o criză 
a energiei. Paradox surprinză
tor pentru o țară care este cel 
mai. mare consumator mondial 
de petrol și de gaze naturale 
și al cărei subsol este unul 
dintre cele mai bogate din lu
me. Și totuși Americă duce 
lipsă de energie... Fenomenul 
este oare pur conjunctural sau, 
dimpotrivă, este semnul unei 
epuizări a rezervelor ? Penu
ria care amenință America de 
Nord se va extinde oare; va 
trece oare Oceanul pentru a 
atinge Europa occidentală ?

Dincolo de Atlantic, dificul
tățile de aprovizionare întîm- 
pinate pe plan local, și in ra
porturile cu țările producătoa
re, constituie cauzele principa
le ale problemelor cu care sînt 
confruntați americanii în pre
zent. La acestea se adaugă e- 
chiparea insuficientă a terito
riului american în materie de 
centrale nucleare producătoare 
de energie electrică.

In Europa occidentală proble
ma nu s-a impus atenției în 
termeni atît de categorici. Dar 
trebuie să ne ferim să afișăm 
un optimism necugetat, 
pretext că „acest lucru 
întâmplă decît altora".

Pentru a aprecia mai 
situația cu care sintem
fruntați este cazul să facem o 
deosebire între rezervele fina
le — ultimele fărîmituri, ulti
mele picături —— de combus
tibil (cărbune, gaze,, petrol, u- 
raniu) și rezervele confirmate.

In ce privește produsele pe; 
trolifere, aceste rezerve con
firmate, cu alte cuvinte canti-

tățile de hidrocarburi care pot 
fi recuperate din . zăcăminte 
cunoscute în condiții economi
ce acceptabile, într-un viitor 
previzibil, sînt atît de mari, în- 
cît nu trebuie să existe moti
ve de neliniște înainte de anul ' 
2 000. Apoi între 2 000 și 2 050 
există riscul să apără proble- ' 
me parțiale. Mai departe nu 
se pot face pronosticuri deoa
rece surse noi de energie ce

care trebuie să' fie puse la 
punct pentru a‘extrage, de pil
dă, hidrocarburile conținute 
in subsolul marin.

Or, azi platoul continental 
— între 0 și mai puțin de 200 
metri —. a cărui exploatare a 
început dec mult, contribuie cu 
18 la Sută la producția totală 
de petrol. In 1985, marea ar 
putea furniza o treime din a- 
ceastă producție. Costul teh-

samblul taxelor (redevențe etc) 
vărsate țărilor producătoare, 
care se repercutează în sensul 
creșterii prețului produselor 
petrolifere.

Dacă sînt dezvoltate, aceste 
posibilități vor permite o oare

care amînare a scadenței. La 
ele se adaugă însă zăcăminte
le de cărbune, potențial care 
nu trebuie să fie neglijat de 
vreme ce el există pe planetă

Din presa străină

Resurse de energie 
surse de fricțiuni

sub 
nu se

bine 
con

vor putea fi dezvoltate sau pu
se la punct ar putea deforma 
estimațiile cele mai serioase.

Azi gazele naturale sînt . 
extrase din zăcăminte în care 
ele există cu un procent, de. 
recuperare mare (80 la sută). 
Din motive tehnice, acest pro
cent nu atinge decit 35 la su
tă la petrol. Ce pierdere I De 
aceea eforturile petroliștilor se 
axează pe îmbunătățirea pro
cedeelor de recuperare. Căci' 
o creștere de numai 1 ,la‘ sută 
ar asigura întregii lumi un an 
de consum suplimentar la ni
velul actual. Dar exploatarea 
este din ce în ce mai costisi
toare fie și numai datorită teh
nicilor tot mai perfecționate

nic de producție al forajelor 
submarine este de 2,5-3 ori mai 
ridicat decît si celor terestre. 
In acest caz, care va fi costul 
pentru „offshore"-ul adine — 
intre 200 și 3 000 metri — ale 
cărui zăcăminte, potrivit unor 
estimat» recente, 
aproape 100 miliarde 
petrdl ?

Iată de ce bugetul 
în acest sector crește 
pe 25 lă sută anual. De 
decurge și necesitatea 
dispune de numerar. Intre 1970 
și 1980 va.fi necesar să se in
vestească aproape 2 000 mili
arde de franci pentru ^xtrac- 
tie, rafinare șt ■dtstrrbu-tier’L’a' 
aceste sume' se va adăuga an-

totalizează 
tone de

lucrărilor 
cu aproa- 

aici 
de ’ a

de aur prin intermediul gazifi- 
cării, adică prin transformarea 
în carburanți de sinteză curați. 
Exceptînd cazul în care ener
gia solară și energia nucleară 
vor veni să zdruncine piața. 
Pentru moment, numai aceas
ta din urmă a constituit, sub 
una din formele ei — fisiunea

- obiectul unei dezvoltări pe 
scară industrială. Dacă reacto- 
rii supraregeneratori, care pro
duc mai mult, - combustibil de» 
cît consumă, vor intra în rea
litatea cotidiană, am avea la 
dispoziție un surplus de garan
ție echivalent cu jumătate din 
aceea oferită în mod teoretic 
de cărbune.

Cit despre al doilea aspect 
al energiei nucleare, fuziunea 
nu și-a dovedit încă posibili
tățile. Nu s-a realizat încă nici 
un reactor funcționînd pe a- 
cest principiu deși, pe hîrtie, 
studiile întreprinse sînt foarte 
promițătoare.

Intr-adevăr, dacă fizicienii 
ar reuși să domesticească 
ceastă energie, energia H,
menirea ar avea înaintea ei 
mii de ani de liniște. Și aceas
ta pentru că combustibilul ars 
în acești reactori — hidroge
nul, unul din constituent» a- 
pei — se află în mare, în can
tități practic nelimitate.

Rămîne energia solară, ine
puizabilă prin definiție. Nimeni 
nu a ajuns încă în acest do
meniu la o soluție rentabilă 
pe scară industrială.

Așadar : rfiriza energiei ? Da
că judecăm în termeni de re
surse, nu există pentru viitorul 
apropiat motive de neliniște, 
cu condiția să plătim prețul 
cuvenil.

a- 
o-

de 
află

mod

în cantități considerabile. Se 
pare că rezervele de cărbune 
ale globului, abia au început 
să fie consumate. Numai A- 
merica are în subsolul ei resur
se reprezentînd 500 ani 
consum. Acest tezaur se 
la îndemîna noastră.

Exploatarea lui va fi în
cert scumpă, deoarece filoane
le ■ zăcămintelor sînt fără îndo
ială mai subțiri, mai adinei, 
mai puțin bogate decit acelea 
exploatate pînă în prezent, in 
ciuda operațiunilor de rafina
re și de desulfurare, la care 
ar trebui să fie supus pentru 
,a .corespunde normelor de. po
luate Stabilite, cărbunele ar 
putea cunoaște o nouă epocă
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