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Fiecare mină dispune de o rezervă
importantă de producție

Funcționarea utilajelor
iară „surprize"

„Multe am putea noi face, 
îmi spunea nu demult un miner 
(părere care probabil că 
o împărtășesc toți cei ce lu
crează în subteran), dacă nu 
ar fi întreruperile astea ; dacă 
nu ai fi pus în situația ca a- 
tunci eînd ai prins ritmul cel 
bun, te trezești cu o decupla
re, cu un lanț rupt sau cu 
lipsă de goale".

Desigur, lista „surprizelor" 
este departe de a fi epuizată. 
Zilnic, la toate minele din ba
zin procesul de producție este 
fragmentat datorită unei mul
titudini de cauze, toate con- 

'-ducînd, în final, la același e- 
fect nedorit : utilizarea 
ficientă a fondului de 
disponibil, pierderea 
eantități de producție a 
recuperare se va realiza 
multă greutate. Cîte din aceste 
întreruperi constituie avarii ? 
In ce măsură efectul lor asu
pra continuității procesului de 
producție poate fi atenuat ?

„Nu este normal și nu tre
buie să admitem ca orice în
trerupere a lucrului să atragă 
după sine o pierdere de pro
ducție, este de părere ing. 
Emil Muru, directorul Exploa
tării miniere Vulcan. Indife
rent de natura defecțiunii sur
venite, cîteva ore într-un aba
taj sau un schimb întreg în- 
tr-un sector, adică timpul de 
remediere a avariei, pot fi a- 
fectate diferitelor lucrări au
xiliare sau chiar debitării pro
ducției, avînd în vedere posi
bilitățile de stocare în suitori 
sau existența pe trasee a unui 
număr de vagonete goale, 
întreruperile cele mai frecven
te durează o oră sau două, deci 
lucrul poate să se desfășoare 
in continuare, în condițiile li
nei bune organizări, bineîn
țeles".

Pentru a ilustra natura și 
frecvența avariilor vom da 
cîteva exemple din cadrul mi
nelor Uricani și Lupeni, deși 
situații asemănătoare se pre-

insu- 
timp 
unor 
căror 

cu

I
I
I
I
I
I
I
I
I
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.la toate minele din ba-zintă 
zin.

In 
dispecerul minei Uricani 
fost raportate tin număr 
51 de întreruperi cu o durată 
mai mare de o oră, înregis
trate în diferite sectoare, tota
lizând un număr de 220 ore. 
Neluînd în calcul avaria pro
dusă în ziua de 19 iunie Ia 
sectorul III, blocul V/l, cînd 
schimbarea benzii de cauciuc 
a necesitat 72 de ore, 
o durată medie de 
sare anunțării și 
unei avarii.

Decada I a lunii 
semnat și la mina 
meroase avarii, duratele celor 
anunțate fiind repartizate 
sectoare după 
sectoarele I si 
sectoarele II, 
9 ore și 30 de 
VI — 19 ore 
transport

Nu. este posibil ca aceste 
țreruperi să fie echivalate 
Ionele de producție, realizate, 
pentru că efectul lor este di
ferit, în funcție de zona pe 
care o afectează, de organiza
rea lucrului de așa natură 
cît efectul întreruperii să 
resimtă cît mai puțin.

Procesul de concentrare 
abatajelor, creșterea gradului 
de mecanizare al lucrărilor 
thiniere ce se execută în mari 
capacități de producție face ca 
efectul avariilor să fie mult 
amplificat. O surpare produsă 
într-un abataj frontal sau de
fectarea sistemului de 
short colector 
sine o risipă 
muncă și un 
utilizare a 
Putem cita în 
că funcționarea 
zile în șir, a sistemului 
benzi transportoare de la ori
zontul 440 al minei Lupeni, a 
afectat desfășurarea ritmică a 
producției la nivelul a două 
sectoare ale minei, că avariile 
survenite la banda colectoare

perioada 1—26 iunie la 
au 
de

rezultă
3 ore nece- 
remedierii

iulie a con-
Lupeni nu

pe 
cum urmează:
III — cite 6 ore,
IV și V — cite 
minute, sectorul 
și sectorul

74 de ore.
de

in-
în

in
se

al

tran- 
va atrage după 
considerabilă de 
grad scăzut de 

dotării tehnice, 
acest sens faptul 

defectuoasă, 
de

din blocul V, 
minei Uricani 
tivitatea unui 
ce asigură circa 75 l-a sută din 
producția sectorului III.

Care sînt cauzele care con
duc la o frecvență atît 
mare a- defectelor, 
țărilor procesului 
tie ?

„Consider că nu 
în suficientă măsură, 
rul preventiv al reviziilor, este 
de părere ing. Carol Schreter, 
directorul E. M. Uricani. Dacă 
s-ar acționa cu aceeași res
ponsabilitate in prevenirea a- 
variilor, ca și in situațiile in 
care se cere remedierea lor 
rapidă, sînt sigur că avariile 
nu s-ar mai repeta cu aceeași 
frecvență care atrage după si
ne mii de tone de cărbune 
pierdute".

Responsabilitatea celor de la 
întreținerea și exploatarea u- 
tila.ielor (îndeosebi a benzilor 
și transportoarelor) este un 
element important in ..proce
sul avariilor". Pe bună drep
tate se arăta, cu prilejul unei 
ședințe de analiză desfășurată 
la mina Lupeni cu participa
rea factorilor responsabili ai 
procesului de producție, că 

■ solicitarea directorului minei 
pentru remedierea avariei de
notă o preocupape insuficien
tă din partea tuturor celor 
ce ar trebui să se ocupe de 
asemenea probleme, că neana- 
lizarea cauzelor care au con
dus la ' producerea avariilor 
creează premisa repetării lor.

Uneori se justifică funcțio
narea necorespunzătoare a u- 
tilajelor prin nerealizarea re
viziilor și reparațiilor prevă
zute în grafic datorită funcțio
nării neîntrerupte a acestor 
utilaje chiar în zilele de re
paus legal. Fără îndoială că 

o

stratul 15, al 
au dereglat ac- 
abata.j frontal

de
a fragmen- 
de produc-

se asigură, 
caracte-

paus legal. Fără îndoială 
cele de mai sus constituie

Ing. Bujor BOGDAN

(Continuare în pag. a 3-a)

în prea jma Zilei constructorului
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Lucrări de construcții metalice 
executate 

la timp și de bună calitate
Atelierul de confecții metalice Petroșani al T.C.M.M., 

conceput și înzestrat cu scopul de a satisface o parte din 
necesitățile de construcții metalice indispensabile unităților 
miniere din Valea Jiului s-a lărgit permanent. Colectivul de 
aici a devenit un colectiv puternic, unit, din el făcînd parte 
mulți tineri. Lună de lună de la începutul anului, ca urmare 
a strădaniilor intense, a muncii educative depusă de comu
niștii organizației de partid, colectivul și-a realizat 
pășit sarcinile de plan, satisfăcînd operativ comenzile 
de loturile șantierului.

•Tinerii din colectiv, parte din ei deveniți, de 
comuniști, între care Marin Popescu, Florea Stiuca,
Dubar, loan Răn-cea și Ilie Epure și-au dovedit, în tot acest 
timp, priceperea și îndemînarea, răsplătind prin fapte de 
laudă efortul depus de meseriașii vîrstnici, de pildă, șefii 
de echipă D. Sporea și I. Duca și șeful atelierului, maistrul 
principal loan Vîlcu, pentru răbdarea și atenția cu care i-au 
pregătit profesional și pentru educația multilaterală primită.

și de- 
lansate

curînd, 
Mircea

Nicolae DUBAR,
tehnician, șantierul T.C.M.M.
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în orașul Constanța
și stațiunea Mamaia

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliulu,-. de Stat, și-a consa
crat dimineața zilei de vineri, 
20 Iulie, vizitării orașului Con
stanta și a stațiunii Mamaia.

Conducătorul partidului și' 
statului nostru a fost însotit 
de tovarășul Vasile Vîlcu, 
membru al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., prim-se- 
cretar al Comitetului județean 
— Constanța al P.C.R.

Drumul, de la stațiunea Nep- 
tun — cea mal prestigioasă din 
constelația de complexe de o- 
dihnă și recreere ce se răsfiră 
de-a lungul plajelor țărmului 
Mării Negre, între Mangalia și 
Constanta — străbate orașele 
Eforie Sud și Nord, care acum, 
în plin sezon, cunosc afluxul 
de turiști români și străini. La 
trecerea prin aceste stațiuni, 
ca și prin comunele .,23 Au
gust", Tuzla, Agigea, mii de oa
meni salută cu multă bucurie 
pe secretarul general al parti
dului, aplaudînd, făcînd semne 
prietenești.

Primul popas pe itinerariul 
vizitei se face la Constanta, 
pe faleză, în dreptul portului 
turistic Tomis ce se înfățișea
ză in policromia vie a

a-navelor și velierelor de 
grement acostate la chei sau 
care brăzdează apele mării.

Aici, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este intimpinat de 
edilii 
lanții

De 
de-a 
șului 
ginea

județului, de reprezen- 
municipiului.
la portul Tomis se merge 
lungul bulevardelor ora- 
Constanta, ce oferă ima- 
tineretii acestui munici

piu, care, în anii din urmă, 3 
cunoscut o prodigioasă dezvol
tare determinată atît de voca
ția sa maritimă și industrială, 
cît și de cea turistică, pretutin
deni fiind vizibile semnele u- 
nei variate activități: arterele 
centrale pline de lume sini 
străjuite de nenumărate maga
zine ; noi cartiere, ce conferă 
largi dimensiuni vechii urbe, 
în jurul cărora s-au înălța! pu
ternice industrii, pe prim olan 
situîndu-se actualul port și 
șantier naval destinat construc
ției de mineraliere, petroliere 
și cargouri de mare tonaj — 
obiective vizitate c.u puține zi
le în urmă de secretarul gene-- 
neral al partidului, care a ana 
Uzat la fata locului stadiul ac
tual al lucrărilor de pe, acest 
important șantier al cincinalu
lui.

Salutat cu entuziasm de

mulțimea de constănțeni și tu
riști, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu parcurge străzile o- 
rașului, îndreptîndu-se spre 
stațiunea Mamaia. De-a lungul 
falezei se desfășoară panoramic 
un adevărat orășel al vacantei, 
alcătuit din nenumărate hote
luri, complexe turistice, maga
zine. Aceeași panoramă a con
strucțiilor pitorești, cu jocuri 
de linii și volume neașteptate, 
care reprezintă o ..carte de vi
zită" grăitoare a capacității și 
măiestriei constructorilor și ar- 
hltecțllor români, se înfățișea
ză de cealaltă parte a stațiunii, 
de-a lungul drumului ce o 
desparte de lacul Siut-Ghiol.

Replică a edificiilor moderne 
din Mamaia, satul de vacantă 
Constanta a reunit cele mai re
prezentative stiluri ale con
strucțiilor țărănești din diferi
te județe ale tării, oferind 
sintetic, sub forma unui verita
bil muzeu al satului, imaginea 
atît de bogată a artei populare, 
proprie meleagurilor românești. 
In acest loc, la hotarul dintre 
Constanta 
maia, 
Tăbăcăriei, 
curs de a

Pe
și stațiunea Ma- 

malul lacului 
unde este in 

(i creală do mina

(Continuare in pag. o 4-a)

Primiri la tovarășul Nicolae Ceaușescu
Conducătorii

In după-am.'aza zilej de 20 
iulie, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Consi
liului de Stat al Republicii So- - 
cialiste România, a primit pe 
Giovanni Agnelli, președintele 
Consiliului de administrație al 
Grupului industrial „FLAT", în
soțit de Nicolo Gioia, director 
general.

Conducătorul
Președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Sofciallste Ro
mânia, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, vineri du- 
pă-amiază, in stațiunea Nep- 
tun, pe Mohamed Imadi, mi
nistrul economiei și comerțu
lui exterior, conducătorul de
legației economice siriene, ca
re ne vizitează tara. Oaspetele 
a fost însotit de ambasadorul 
Siriei la București 
Ghazzi.

L.a întrevedere a 
tovarășul Ion Pătan, 
ședințe al Consiliului de Mi
niștri, ministrul comerțului ex
terior.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu a avut un schimb 
de vederi cu ministrul sirian 
în probleme actuale și de per
spectivă ale relațiilor economi-

Souheil

participai 
vicepre-

Grupului Industrial „Fiat“
La întrevedere au participat 

tovarășii logn Avram, minis
trul industriei construcțiilor de 
mașini grele, Gheorghe Oprea, 
consilier a) președintelui Con
siliului de Stal.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu s-a întreținut cordi
al cu oaspeții asupra unor pro
bleme privind cooperarea din-

tre întreprinderile specializate 
românești și Uzinele „FIAT", 
In cursul convorbirii, S-a subli
niat interesul reciproc pentru 
promovarea cooperării în do
meniul construcțiilor de ma
șini, pentru valorificarea lar- 
qilor posibilități existente în a- 
cest sens.

delegației economice siriene
ce bilaterale. Convorbirea a 
pus în evidentă dorința comu
nă de a Impulsiona schimburile 
comerciale, colaborarea 
operarea economică, 
științifică, precum și 
domenii, folosindu-se 
cient posibilitățile pe 
oferă economiile celor 
țări. In această ordine de idei, 
s-a-apreciat că vizjH oas-peti 
lor și discuțiile purtate au per
mis o mai bună cunoaștere a 
căilor de extindere și diversifi
care a relațiilor economice în 
ansamblul lor, în interesul și 
avantajul reciproc, al înțelege
rii și cooperării internaționale.

In cadrul întîlnirii, au fost 
abordate, de asemenea, proble
me actuale ale vieții internați
onale, îndeosebi cele referitoa-

și co- 
tehnico 

in alte 
mai efi- 
care le 

două

re la edificarea securității eu
ropene și la solutionarea, pe 
cale pașnică, a situației din O- 
rientul Apropiat.

Conducătorul delegației a a- 
rătat că-i revine plăcuta însăr
cinare de a transmite urările 
de sănătate și fericire adresate 
președintelui Nicol ae
Ceaușescu de președintele Si
riei, general Hafez Al Assad, 
precum și de prosperitate pen
tru poporul român.

Mulțumind pentru sentimen
tele exprimate, președintele 
Consiliului de Stat a adresat 
președintelui Hafez Al Asaad 
un cordial salut și cele mai bu
ne urări de progres și bunăsta
re poporului sirian.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

Pe graficul întrecerii so
cialiste brigadierul Ion Dinu 
de la sectorul I al minei Dil- 
ja înscrie zilnic rezultate re
marcabile.

Iată-I pe brigadier in com
pania cîtorva ortaci printre 
care șeful de schimb Tudor 
lordache înaintea intrării in 
șut.

Foto : I. LICIU

Tuneliștii raportează un succes remarcabil
Cu numai cîteva zile în urmă, 

minerii-constructori din cadrul 
Șantierului 71 construcții căi 
ferate Petroșani au trăit emo
țiile prilejuite de finalizarea 
în condiții optime a uneia din
tre cele mai importante lucrări 
premergătoare electrificării tra
seului Filiași - Mintia : excava- 
lea ultimilor metri cubi din tu
nelul Bănița. Se încheie astfel 
o muncă de peste 
care, nu o dată, i-a 
tuneliști la eforturi 
pentru parcurgerea 
de metri de 
teană. Eforturi

cale 
fizice,

doi ani, 
obligat pe 
deosebite 

celor 650 
subpămîn- 

desigur,

dar, fapt notabil, însoțite și de 
eforturi de gindire, acestea din 
urmă prevailed cu o pondere 
mai mare decît pe oricare din 
șantierele prin care au trecut 
acești mineri, începînd cu Sal
va Vișeu, continuînd azi cu Fi
liași - Mintia și cărora li se 
vor adăuga în viitor noi reali
zări de prestigiu. Efort de gin
dire deosebit pentru că, așa 
cum ne spunea Gheorghe Șin- 
cai, inginerul șef al șantierului, 
„executarea tunelului a fost re
alizată in condițiile unui grad 
inalt de mecanizare a lucrări
lor, «scutul» utilizat aici pentru

prima oară in construcțiile sub
terane din țară, fiind un a- 
gregat complex, capabil să a- 
sigure o eficiență 
muncii".

. Așa se face că 
mineri înfrățiți de 
cu tainele adîncurilor, a
Sintion și Ion Duruș, Ion Far- 
caș, Constantin Olteanu, Con
stantin Burean, 
Nicolae Bogdan, 
Gheorghe și Ion I 
dan Nichitoiu și i
harnici mineri, a 
suri și puteri noi, 
fizică epuizantă fiind tot mai

ridicată a

munca unor 
multă vreme 

lui

lanoș Doroț, 
Vasile Boca, 

Flutur, Domi- 
a multor alți 
căpătat sen- 

, încordarea

des înlocuită cu atenția încor
dată ce caracterizează dirija
rea înaintării lente a scutului 
după fiecare ciclu de excavare 
sau comanda electropalanului 
ce ridică masivii bolțari in 
greutate de 5 tone care for
mează cămășuiala exterioară. 
Pentru că, tunelul și scutul de 
la Bănița, care in aceste zile 
sînt un prilej de satisfacție ilus
trat convingător de expresia 
destinsă și de zîmbetul re
ținut pe care le întilnești pe
fețele tuturor, au fost timp de 
multe luni de zile o școală, o 
cerință de perfecționare per
manentă. Numai așa a fost 
posibilă dublarea vitezelor de 
avansare in decurs de cîteva 
luni, învingerea greutăților cau
zate de zonele cu roci necon
solidate și
ape, realizarea 
anvergură fără 
ze accidente.

Răcoresc... răcoritoarele ?
...E, in sfirșit, foarte cald 

și pe la noi. Cauți, pe-o așa 
vreme, răcoarea dătătoare 
de... viață. Mai ales 
pă ce se ridică 
suliță, drept în sus 
dincolo de chindie, 
aproape toată ziua, 
toate-s bune — ne scriu, in 
aceste zile de Cuptor, mai 
mulți cititori — și reci. Și 
avem frigidere... Acasă e 
bine, dar ce facem pe stra
dă, că doar n-o să stăm toa
tă ziua, în baie, lingă vană ? 
Care-i «baiul» ? Se găsesc 
ceva — ceva băuturi răco
ritoare prin localurile noas
tre de alimentație publică, 
dar, cînd sînt. în vînzare mai 
mujte sortimente de răcori-' 
toare, nu e... gheață, iar cînd 
e gheață nu aflăm decît si
ropuri... 
spuneați, 
ticol, mai la începutul se
zonului, a rămas aceeași ca 
anul trecut, 
cut ?...“

Ceea ce e 
tru moment 
precis nici noi. Oricum, am 
interceptat scrisorile ca o... 
chemare și am pornit 
tr-un raid-fulger. Constată
rile ? In cele ce urmează...

Cu ți fără... probleme

«n

Excursie la Geoagiu
Filiala din Petroșani a 

O..1.T Hunedora — Deva 
organizează, duminică 22 iu
lie a.c., o excursie colectivă 
la Geoagiu — băi. Locuri — 
40, într-un autocar „Merce
des". Costul excursiei — 45 
lei. Plecarea — dimineața 
sosirea — seara.

du- 
soarele 
și pînă 
Adică... 
..Acasă,

uni
ți r.

uni-
po-

Situația, cum 
într-un alt ar

Se spune că oricînd, la 
tatea „Lacto-vegetarian" 
81 din Petroșani (șef de 
tate Ana Szabo) poți să-ți 
tolești setea cu un „citric", o 
oranjadă sau un „fruco" de la 
gheată. Răcoritoare din abun
dentă, așezate la gheată sau în 
frigider. Puteau satisface ori- 
cîte cerințe. Aici nu sînt pro
bleme I

La „Tic-Tac" (șef de unitate 
Teodor Crăciun) era loc numai 
pentru „fruco". Deși citricele 
ar fi avut cu siguranță același

cum ne spti- 
de serviciu : 
la pahar, dar 
la sticlă au

succes ca și „sora" lor... Iar la 
„Zori de zi" (responsabil 
Voicu Ungur) era... loc pentru 
mai mult ; după 
nea bufetiera 
„Avem oranjadă 
puțină. Citricele
mare trecere dar și din aces
tea primim foarte puține"

Pe ici-colo, prin unitățile 
LC.L.S.A.P. din Piața Victo
riei, s-ar mai găsi totuși loc 
pentru. . răcoritoare Mai mul
te, mai variate, mai reci I

în febra pregătirilor
Cele trei brigăzi artistice 

de la l.U.M. Petroșani, în
drumate de Adrian Medrea, 
Mihai Palotay și Nicolae 
Necula, pregătesc intens un 
nou program artistic închi
nat apropiatei sărbători de 
la 23 August. Brigăzile ar
tistice vor prezenta specta
cole în uzina, Ia căminul 
muncitoresc și la serbările 
cîmpenești, în zilele de 
bătoare.

s8r

In căutarea... umbrei dese

amenajări 
„5 Sud" 
de agrement

— „5 SUd"

Ajută — sau... mai mult 
„încurcă socotelile" localurilor 
de alimentație publică „serioa
se", profilate (sau nu) și pe 
desfacerea răcoritoarelor — 
chioșcurile și tonetele de în
ghețată presărate, mărinimos, 
de-a lungul străzilor orașelor 
noastre ? O primă constatare : 
nu oricînd acestea își 
nesc funcționalitatea. In 
ța Victoriei - 
tă două 
LC.L.S.A.P. 
noastre (joi, 
cui nr. 61
8—16) avea ferestruica deschi
să, dar... nimeni. De altfel,

nici nu avea ce desface vînză- 
toarea 1 Chioșcul nr. 6, de ală
turi, are program de la ora 
9 la 14 și de la ora 16 la 20. 
Pe timpul căldurilor, vînzătoa- 
rea stă... acasă I O singură re
mizieră, cu toneta ei de înghe
țată, am aflat în... soare, pe 
artera principală a orașului. 
Vad serios în jurul ei I Cele
lalte, într-un du-te-v-lno per
manent se mutau mereu, în 
căutarea umbrei celei mai

inMIHAIB.
nr.(Continuare in pag. a 3-a)

(Continuare in pag. a 3-a)

lucrări de 
înregistre-
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C.C. al

va trece mult timp și noul tunel al liniei electrificate va permite realizarea trans
portului in condiții calitativ su perioare.

♦ Vizita delegației de activiști ai P.C.R. in R. S. 
Cehoslovacă ♦ R. P. Bulgaria va continua să mi
liteze activ pentru pace și colaborare in Balcani 
(Hotărîrea adoptată de Plenara lărgită
P. C. Bulgar) ♦ Sport — Telex — Sport : în ca
drul „Cupei Davis" echipa României conduce, după 
prima zi de întrecere, cu 1— 0 in fața Noii Ze- 
elande.

Noi i 
la

La locul 
Lupeniului 
fost aduse, 
o serie de 
A fost construit un zid 

metri, s-a amenajat

ai 
au

în ultimul timp, 
noi îmbunătățiri, 

de 
15 metri, s-a amenajat o 
platformă, ca estradă pentru 
spectacole sau ring de dans, 
au fost aduși 2 500 mc pă- 
mînt, pentru nivelarea unei 
mari porțiuni de teren afe
rent.

Ion Gabriel 
in „naționala" 

de tineret
Fotbalistul Ion Gabriel de 

la Jiul Petroșani a fost con
vocat în lotul de tineret al 
tării (sub 21 de ani) care va 
participa, la sfîrșitul acestei 
luni, la Festivalul mondial 
al tineretului și studenților, 
în capitala R.D. Germane. II 
dorim mult succes !

Schimb de experiență
La Palatul cultural din 

Lupeni, comitetul sindical 
de la exploatarea minieră și 
clubul muncitoresc organi
zează astăz,i la ora 18 un 
schimb de experierija mine-. 
rească și un concurs cu te
matică din N.D.P.M. In în
cheiere, formațiile artistice 
de amatori din localitate o- 
feră participantilor un pro
gram artistic.
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Orientarea spre problemele majore ale colectivelor 300 de ani
de la nașterea

lui Dimitrie Cantemir

Dumitrașcu Vodă
dar 

In

sînt cunoscute și 
societate, care-i 
climat favorizam

de 
pot

de

„Renumitul

de muncă, condiție a eficientei activității
1 * > >

prin contactul direct, nemijlo
cit, cu viața cotidiană a colec
tivelor a instituțiilor și între
prinderilor. Asemenea stejaru
lui cu rădăcinile adînci înfip
te în sol, clubul se hrănește 
din viață și găsește audiență 
prin prezența lui și prin cu
prinderea în toate sferele de 
activitate, prin oglindirea fap
tului curent. Numai astfel es
te posibil un dialog rodnic om 
— club, și înțelegem prin a- 
ceastă noțiune însăși concreti
zarea muncii de cultură și e- 
ducație.

Intr-o discuție de ordin prin
cipial cu conducătorii de clu
buri și case de cultură din 
Valea Jiului depistam mai 
multe posibilități de îmbună
tățire calitativă și cantitativă 
a acestui dialog dintre club și 
producție. Organizarea și 
desfășurarea actului de cultură- 
educație în cadrul întreprinde
rii. chiar la locul de muncă, 
nu este o atitudine voluntară, 
ci o datorie politică reieșită 
din esența democratică a so
cietății noastre, din documen
tele de partid și de stat. Ce 
orientare și ce formule con
crete de muncă există la clu
bul muncitoresc din Petrila?

— Care sînt principalele e- 
venimente, frămîntăii, proble
me ale minei Petrila, în aceas
tă perioadă ? l-am întrebat pe 
tovarășul Terente Trîpșa, 
rector al clubului.

— In afara planului de 
ducție, a îndeplinirii lui 
tegrale — ni s-a răspuns -

pelicule cu tematică din 
N.D.P.M. sau alte domenii. Ast
fel, condițiile în care lucrează 
minerul 
familie, 
crea un 
viață.

Intențiile sînt lăudabile, 
au același caracter parțial.

din munca întreprinsă la mi- 
Bă.

Avem o imagine clară asupra 
legăturii clubului cu producția. 
Dacă mai adăugăm că în raza 
Petrilel semnai află și .prepara- 
tia cărbunelui un șantier de 
construcții, un cămin mun
citoresc, alte instituții, pentru

Clubul din Petrila
■

și producția

di-

pro- 
in-

- nu 
vad nimic altceva, deși merg 
adeseori la mină.

Realizarea sarcinilor de pro
ducție, e drept constituie prin
cipalul aspect al vieții printr-o 
unitate economică, dar nu nu
mai într-o perioadă, ci pe tot 
parcursul anului. Acest obiec
tiv se îndeplinește prin con
vergența mai multor factori ca 
aprovizionarea 
rială. condiții 
muncă precum și 
disciplină, condiții sociale 
viață a minerului. Astfel 
delimitări așteptam 
deoarece intr-o anumită pe
rioadă. o latură sau alta a 
muncii capătă o semnificație 
deosebită, acoperind alte as
pecte care se desfășoară nor
mal. Și iată cum clubul, nea- 
vînd o atitudine selectivă, nu 
depistează „temperatura" vieții 
colectivului și eșuează în ge
neralități.

D’scuția noastră a continuat 
cu formele concrete de acti
vitate întreprinse de club la 
mină.

împreună cu comitetele 
de sindicat și U.T.C., de la 
E M. Petrila spunea interlocu
torul am definitivat un 
gram cu activitățile ce 
și vor fi transmise Ia stația de 
radioamplificare în 
da 1 iulie — 1 
brie în emisiuni 
minute. Dar am 
că influența noastră poate 
efectuată în condiții optime și

lehnico-mate- 
concrete de 

calificară, 
de 

de 
să aflăm,

pro- 
slnt

perioa- 
sept etu

de 7-8 
considerat 

fi

programul susamintlt, de pildă, 
temele au un puternic caracter 
general-valabil: • „Dreptul și 
îndatoririle salariaților în 
contextul noului Cod al mun
cii", „Norme comune pentru 
vagonetarii de la roluri"; 
„Păstrarea avutului obștesc și 
personal, semn al disciplinei 
socialiste" ; „Muncitorul, pro
ducător și proprietar de bu
nuri materiale și spirituale"; 
„Prevenirea și combaterea pra
fului silicogen" etc. etc. Fapt 
pozitiv,. totuși, că în preajma 
.celei de a 29-a aniversări de 
la insurecția armată de la 23 
August 1944 sînt cuprinse și 
teme legate de acest moment 
istoric de însemnătate crucia
lă în istoria țării noastre. Dar 
celelalte teme pentru emisiuni 
nu au nimic specific minei Pe
trila, pot fi transmise la orica
re exploatare minieră din Valea 
Jiului. In aceste condiții exis
tă certitudinea că minerii, la 
injrarea șau ieșirea din șut, 
sint âtenți la dăea ce'li *^e 
transmite? Dacă temele ar fl 
luate din chiar viața minei, ba 
să fie cuprinși chiar minerii în 
acest ciclu de emisiuni, efici
ența educativă n-ar avea decît 
de cișticfat. Aceste emisiuni par 
a fi singura formulă de activi
tate a clubului la mină, pen
tru că, eram informați, briga
da artistică de agitație „a sus
ținut ultimul său program în 
sala de apel la sfîrșitul lunii 
iunie". Iar în 21 iulie e prevă
zut un altul. Ce atenție poate 
acorda un miner aceste; forma
ții pe care o vede atît de rar ?

Ca și cînd s-ar fi epuizat 
toate formele de influențare 
educativă organizată la mină, 
clubul își propune acum să re
alizeze și altceva :

— De la comitetul U.T.C. — 
ne spunea directorul clubului
— m-am Informat asupra unor 
indicatori ai muncii (producție, 
productivitate etc) pentru a a- 
menaja în holul clubului, cam 
peste o lună, un sistem nou de 
agitație vizuală.

A

care nu se prevede nimic și 
scapă sistematic din raza de 
atenție a clubului — instituție 
cultural-educativă de masă 
care trebuie să se adreseze tu
turor locuitorilor — lipsurile 
se agravează. Originea lor ? O 
firavă muncă a consiliului de 
conducere al clubului, un con
tact cu oamenii, cu minerii, 
ca și inexistent. In aceste cir
cumstanțe poate fi vorba că 
clubul muncitoresc este un 
centru al informațiilor cultu
ral-educative politice și ideo
logice ?

Organizată în sălile de apel,

se confundă și nu se suprapu
ne peste cea exercitată, pro
fesional, de unitatea economică. 
Ea este mai apropiată omului 
prin caracterul artistic, con
cret și vizează conștiința omu
lui. Dar, atîta timp cît proble
matica muncii nu este cunos
cută, nu poate fj vorba nici de 
activitate rodnică și nici de 
audiență. Exemplele de la mina 
Dîlja și I.U.M. Petroșani nu 
și-au găsit un teren fertil, încă, 
la Petrila.-

Cînd viața colectivului pulsea
ză prin fapte de vrednicie 
și minerii lucrează cu toată 
capacitatea lor de dăruire pen
tru îndeplinirea 
actualului cincinal, cînd 
nasc inițiative și se 
angajamente, clubul 
te într-o tematică în 
trunde greu rodnicia 
îndrumată și ajutată 
citate de către comitetele de 
partid, sindicat și U.T.C. de 
la mină, activitatea cultural- 
educativă de la Petrila. desfă
șurată chiar în locul de întîl- 
nire zilnică a minerilor, sala 
de apel, și reflectînd omul și 
munca lui, trebuie să aibă va
loarea unui stimulent. Doar în 
acest fel poate răspunde afir
mativ sarcinilor fundamental 
politice reieșite din programul 
de ridicare a nivelului gene
ral a cunoașterii și conștiinței 
socialiste- a maselor.

prevederilor 
se 

asumă 
rătăceș- 

care pă- 
muncii. 

cu elasți-

„Pe vremea cînd domnea mai mult Marte decît literatura, 
acest lucru era mai mult o dorință decît o nădejde, dar acum 
vedem ca fapt împlinit acest lucru de cînd preaseninul și înăl
țatul Dimitrie Cantemir, printr-o pildă pe cîț de demnă de lau
dă. pe atît de rară, și-a închinat numele ilustru cercetărilor 
științifice și prin adeziunea sa, societatea noastră a dobîndit o 
strălucire și o podoabă unică".

Pasajul cuprins în diplo
ma din 11 iulie 1714, 
prin care învățatul 

moldovean este ales membru 
al Academiei din Berlin, este 
edificator pentru renumele 
și prestigiul de care se bu
cura în Europa Dimitrie Can
temir. Numele său Ilustru, re- 
numele de „cea mai mare in
teligență a Răsăritului" (cum 
se exprima un sol francez 
care l-a cunoscut pe domni
torul moldovean la Peters
burg) a rămas înscris cu li
tere de aur în patrimoniul 
culturi’, universale.

Filolog, geograf, poet, fi
lozof, teolog, istoriograf, et
nograf, folclorist, muzician, 
medicinist, naturalist, cunos
cător a zece limb’, europene 
și orientale, personalitatea 
sa dominantă a atras atenția 
contemporanilor săi, români 

străini, deopotrivă.

Informații... vechi'!
La intrarea în Casa de cul

tură din Petroșani, pe partea 
stingă, se află amplasat un 
panou. Urmărind modul cum 
reacționează 
tori zilnici ai 
cultură, cînd 
acest obiect, 
tă surprindere că nimeni nu-l 
bagă în seamăi Deși, deasu
pra, frumos caligrafiat, se 
află inscripția - „Informații".

Ne apropiem curioși să lu
ăm cunoștință de informațiile 
ce ni se oferă. In cele trei

zecile de vizita- 
așezămîntului de 

trec pe lîngă 
constați cu vădi-

despre evenimente intrate de 
mult timp în circuitul de idei, 
cunoscute și comentate la vre
mea cuvenită. „Informațiile" 
sînt inactuale. Atunci de ce să 
ne mai mirăm că cel ce intră 
pe ușă nici nu întoarce capul 
spre „informativul" panou ?

Latura informativă este o 
componentă a activității cul
tural-educative de masă. Ce 
se petrece la Casa de cultu
ră din Petroșani în 
privință nu 
un caracter

această 
are, din păcate, 
incidental, limitat.

însemnare
spații ale panoului - deși ini
țial s-a.avut în vedere o di
versitate selectivă — se află... 
două articole de ziar. Ce in
formații aflăm ? Prima - eco
ul vizitei în R.F. Germania a 
delegației țării noastre con
dusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Eveniment de cate
gorică însemnătate politică, 
dar de care ne despart trei 
săptămîni, timp în care opinia 
publică din țara noastră a 
fost marcată de noi evenimen
te politice, hotărîri de covâr
șitoare importanță. A doua - 
un articol privind aniversarea 
unui sfert de veac de la na
ționalizarea principalelor mij
loace de producție industrială.

Mai sînt, oare, acestea in
formații ? Sensul acestui ter
men este acela de „lămurire, 
comunicqre, știre care pune pe 
cineva la curent cu o situație" 
(cf. D.L.R.L.C.) Deci, informa
ția trebuie să aibă o cantita
te de noutate. Dar panoul 
Casei de cultură „informează"

Deficiențele 
niu persistă 
mai multe locuri (de pildă, la 
căminul cultural din Cîmpu 
lui Neag tot ce poartă am
prenta informativă pe culoare 
avea, cu vreo lună în urmă, 
o vechime de... luni întregi). 
Informațiile sînt o componen
tă a agitației vizuale și, dacă 
nu cuprind cu promptitudine 
faptul politic, ideologic (păn- 
tru că aici se află substanța 
inițială a acestor panouri) la 
zi își pierd valoarea și înde
plinesc o funcție pur decora
tivă. Ca la Casa de cultură 
din Petroșani.

„Informații vechi" reprezin
tă un nonsens. Este negarea 
finalității ce s-a avut în vede
re inițial. Se petrec în țară și 
în lume atîtea și atîtea eve
nimente. De ce să nu le pu
nem 
vine 
cu 
mint 
tiv ?

în acest dome- 
și sînt întîlnite în

sub privirea celui care 
în instituția de cultură, 
promptitudine, discernă- 
valoric, discret, dar atrac-

i T. SPĂTARU

cronici, note, însemnări toți 
marii învățați ai vremii, per
sonalități politice sau știin
țifice au exprimat în cuvinte 
elogioase figura marelui căr
turar român.

Iată, de pildă, însemnarea 
din 1726 a geografului fran
cez Joseph Nicolas Delisle -. 
„era un principe învățat, 
după cum rezultă din memori
ile sale geografice, istorice și 
arheologice, pe care le-a al
cătuit în timpul călătoriei luj, 
împreună cu țarul, Ia Der
bent". Profesorul T.S. Bayer, 
de la Academia din St. Pe
tersburg îl caracterizează ast
fel : „Acest principe era un 
om cu suflet mare, cu mari 
virtuți, obișnuit cu primej
dia și avînd o dragoste de 
necrezut pentru știință, încît 
nu s-ar putea afla altul ase
menea, din vremurile vechi 
la acele popoare. Mărturie 
stau comentariile lui istorice 
despre istoria turcilor și a 
moldovenilor, despre Dacia 
antică și alte lucrări".

Interesantă este și mărturia 
solului polon Rafael Lesczyn- 
ski, care în jurnalul său scris

ia lași în 1700, nota: „Era un 
bărbat erudit în limba latină 
și cu educație aleasă ca și 
cum ar fi fost educai în Po
lonia".

Grecul Miha:l Schendo. ca
re l-a cunoscut personal 
pe Cantemir scrie: „...l-au
iubit muzele, l-au prețuit oa» 
menii învățați. l-au 
împărații".

Intr-o carte de 
(apărută în 17.16 la 
dam) aparținînd Iu: 
de Brassev, ofițer francez ca
re l-a însoțit pe tarul Petru 1 
cu ocazia vizitei la lași din 
anul 1711. citim- „Acest 
domnitor era un om inie de 
statură, cu trupul șlefuit în 
chip delicat, bărbat frumos, 
grav și cu o înfățișare așa de 
plăcută cum n-am văzut ni
ciodată în viața mea. Era un 
om politicos, capabil, cu con
versația blîndă, politicoasă, 
curgătoare, vorbind latinește 
în chip ales, ceea ce era 
foarte plăcut pentru cei care 
vorbesc această limbă și ca
re aveau bucuria de a se în
treține cu acest principe".

Dar Dumitrașcu Vodă i-a 
fascinat prin marea sa per
sonalitate nu numai pe stră
ini, ci Și pe învățatii băști
nași. Dar să dăm citire unor 
pasaje din cronici.

cinstit

memorii 
Amster- 
Moreau

scrie : „Fiind el om isteț, ști
ind și carte turcească, se ves
tise acum în tot Țariqradul 
numele lui de-l chemau agii 
la ospețele lor cele turcești, 
pentru prleteșugu ce aveau 
cu dînșii. Alții zic, știind bine 
la tambur, îl chemau agii la 
ospețe pentru zicături". Sau 
Ion Neculce în „Letopisețul 
țării Moldovei": „Cantemir 
era om învățat, numai la 
giudecăți nu prea lua sama 
bine, poate unde fusese trăit 
mull la Țarigrad, în streînă- 
tate ; lăcomie nu avea
lucrurile lui poftea să 
lăudate".

încheiem rîndurile de 
tă cu cuvintele scrise de 
cian Blaga în studiul său
titulat „Dimitrie Cantemir" 
(publicat în volumul „Isvoa- 
de"|: „Despre opera literară, 
geografică, filologică, isto
rică, filozofică și ști
ințifică a lui Cantemir se 
poate spune fără exagerare 
că echivalează cu aceea a 
unei întregi societăți literare 
și științifice. Cu o sută cinci
zeci de ani înainte de înte
meierea Academiei române, 
Cantemir prefigurează prin 
opera și activitatea sa aceas
tă academie, 
în întîiul < 
simbolic".

mare, 
fie

Costin

fa- 
Lu- 
în-

, constituindu-se 
ei reprezentant

M. STOLNICU

Mihai are loc o des- 
chiar in momentul cînd 
adusese dinamita, dar 
renunță, suspect, chiar 

moment, la efectu-

antifasciste și a 
momentului insurec- 
din august 1944. 

format din cinci 
Profesorul, Paula,

Artiști plastici 
români premiați 

peste hotare
s-a relevat înDupă cum 

cadrul Conferinței naționale 
a uniunii Artiștilor Plastici, 
mișcarea noastră artistică 
se face tot mai cunoscută 
și apreciată pe plan interna
țional. O dovadă — premi
ile, medaliile și diplomele 
cu care au fost distinși di
feriți creatori români, din 
acest domeniu, la manifes
tări de amploare organizate 
peste hotare. Zilele acestea, 
de pildă, au fost înmânate 
cele șapte medalii obținute 
de caricaturiști ’ români la 
Expoziția internațională de 
la Moscova, intitulată „Sati
ra în lupta pentru pace". 
Artiștii medallați Șînt: Eu
gen Taru, Albert Poch, Ion, 
Dogar-Marinescu, Anton A- 
vram, Valentin, Vasiliu, Ni
colae Claudiu și Mlhai Gro- 
su. O medalie de aur a fost 
acordată recent artistei 
noastre Tereza Panelli, pen
tru lucrările prezentate la 
Concursul internațional a- 
nual de ceramică de la Fa- 
enza.

Artistul poporului Cor- 
neliu Baba a fost distins cu 
unul dintre cele nouă pre
mii atribuite, la Sofia, cu 
prilejul Expoziției de pictu
ră a țărilor socialiste. Tot 
în Bulgaria, la Gabrovo, a 
avut Ioc prima bienală 
internațională de satiră la 
care patru caricaturiști ro
mâni — Nell Cobar, Con
stantin Ciosu, Albert Poch, 
Valentin Vasiliu — au obți
nut premiul III ex aeguo.

Noul film românesc „Ceața ‘ 
este inspirat din activitatea 
Partidului Comunist 'Român în 
anii 1941-1942 pentru unirea 
tuturor forțelor democratice 
din țară în vederea organiză
rii rezistenței 
pregătirii 
ției armate

Un grup 
ilegaliști - 
Anton, Mihai și Ioana - au o 
viață 
Sub 
lui 
grup 
insă, 
precauțiile 
Dar un fapt din acest episod 
tragic rămine neclar și neliniș
titor - în grup există și un al 
șaselea tinăr despre care nu 
se știe nimic și care s-ar fi 
sinucis, din disperare, în timpul 
anchetei. In acest fel incepe să 
se strecoare suspiciunea în 
grup. Unul dintre cele mai 
importante obiective ale ilega
liștilor este prepararea dina
mitei intr-un laborator dan

și activitate dramatică, 
îndrumarea Paulei și a 

Mihai acționează și un 
din cinci uteciști care,

e descoperit, cu toate
luate, și executat.

8 aldin noapte
de Mihai Caranfii

destin, dinamită destinată unor 
acte de sabotaj îndreptate îm
potriva ocupanților. Dar deși le
gile conspirativității sint respecta
te cu strictețe, se aglomerează 
mai multe evenimente alarman
te : Paula și Ioana sint mereu 
urmărite, Anton scapă de o 
razie ca prin minune, la locu
ința lui 
cindere 
Paula 
poliția 
in ultimul 
area percheziției.

Toate acestea sporesc neli
niștea și neîncrederea. După 
puțin timp aruncarea in aer a 
unui depozit german eșuează 
in mod cu totul inexplicabil ; 
un tinăr utecist, Radu, încercînd 
să afle ce s-a întîmplat cu di
namita preparată în laborato
rul clandestin, este prins de po
liție. Și, intr-un gest de suprem 
sacrificiu, el se aruncă peste 
un vas cu nitroglicerină, făcînd 
să explodeze

Profesorul, 
datorită unor 
tut petrece atitea 
ii convoacă pe toți ; bănuielile 
cad asupra Paulei, singura im
plicată in toate aceste acte și 
se hotărăște suspendarea ei. 
Copleșită de tristețe, Paula a 
avui timp să mediteze in sin
gurătatea ei și să-și limpezeas
că o serie de împrejurări. Și, 
inchiriind o cameră in locuința 
tinârului care se sinucisese in 
timpul procesului, in curind bă-

întreaga clădire, 
intuind că numai 
trădări s-au pu- 

„accidente",

nuielile ei se confirmă - dintr< 
scrisoare reiese limpede că " 
nu murise, ci trăia ascuns 
Ploiești. Descoperit, el va mo 
furiși că n-a fost decît o unea 
tă strecurată de Siguranță in 
grupul de uteciști. Dar le mai 
spune că și in grupul lor de 
comuniști trăiește ascuns un 
agent. Provocînd o nouă discu
ție profesorul constata că aces
ta era Anton. In fața celorlalți, 
el recunoaște că a informat 
permanent Siguranța, care ur
mărea grupul, iar prin ei, mai 
departe, Comitetul Central. 
Profitind de un moment de ne
atenție Anton vrea să fugă dar 
plătește cu viața trădarea sa.

Grupul se reface, se organi
zează un nou laborator, se vor 
recruta noi oameni. Activitatea 
grupului de luptători e mai pu
ternică și continuă.

„Ceața", film care ne vor
bește despre puterea lăuntri
că a partidului, unitatea sa in- 

o re- 
cinema- 

a-

destructibilă, este 
marcabilă realizare 
tografică. O distribuție 
leasă - Toma Dimitriu, Adela 
Mărculescu, Emmerich Schaffer, 
Maria Rotaru, Mircea Anghe- 
lescu, Liviu Ciulei, Vladimir 
Găitan și alții - interpretează 

dinamism și drama- 
roluri care, în acei 

au avut corespondențe 
de un vibrant patriotism. 
„Ceața" rulează la cine- 

Noiembrie" din

cu 
tism 
ani, 
reale, 
Filmul 
matograful „7 
Petroșani.

Dincolo de impresia și imaginea de mo
ment asupra' oamenilor- și locurilor, pe 
Mihai Caranfii, ziarist, îl preocupă și is
toria devenirii, legătura organică a trecu
tului, prezentului și viitorului. Reportajele 
din volumul ° -1J:- ----- “ -•-*
construite 
și relevă 
morfozele 
Gheboaia, 
tații, este 
lizației („Există viață pe planeta Ghe
boaia ?“). Dintr-o uzină în care oamenii 
își pierdeau sănătatea și chiar viața s-a 
ridicat o formidabilă cetate a metalurgiei, 
uzina 23 August („Uzina vie"). Pitoreasca 
și arhaica Orșova s-a strămutat în zilele

pe înălțimi, schimbîndu-și total

„8 aldin de noapte" sînt 
pe aceste coordonate temporale 
pregnant și convingător meta- 
uriașe ale peisajului românesc 
simbol odinioară a superrurali- 
azi invadată de mesagerii civi-

Trei pictori
Programul revoluționar de la 1848 în

semna pentru artiștii devotați ideii de 
„Dreptate, frăție" angajarea lor, partici
parea efectivă a artei — prin mesajul 
social, prin conținutul patriotic mobiliza
tor, prin noblețea sentimentelor expri
mate — la succesul revoluției. Artistul — 
cetățean, înțelegînd profunzimea și com
plexitatea formației social-educative a 
artei, își consacră viața și se identifică cu 
revoluția. Este cazul celor trei mari pic
tori pașoptiști, a căror viață și activitate 
formează substanța monografiei lui Dan 
Grigorescu — Ion Negulici, C. D. Rosen-

noastre
înfățișarea („Amintiri dintr-un oraș dispă
rut"). O fascinație deosebită exercită asupra 
autorului universul aparte al prospectări
lor geologice, îmbinare originală între ști
ințele exacte, intuiție și fantezia creatoare, 
spectacol magnific al luptei dintre om și 
misterioasele profunzimi ale1 Terrei. Mihai 
Caranfii, al cărui debut ziaristic a avut 
loc în Petroșani, este legat prin trainice 
fire de Valea Jiului. „Interviul întîrziat" 
cu recordmenul de acum douăzeci de ani, 
minerul Geza Kopetin, a cărui personali
tate transpare cu tot farmecul ei, este un 
exemplar reportaj realizat cu mijloacele 
artei și ale realismului cel mai strict.

de la 1848
de Dan Grigorescu
thal — autorul celebrelor alegorii „Româ
nia revoluționară" și „România rupîndu-și 
lanțurile pe Cîmpia Libertății" — Barbu 
Iscovescu. Creația lor marchează o etapă 
nouă în istoria artei românești. Ei impun 
în plastica noastră portretul, cu funcții 
sociale și ideologice ; alegoria, întruchi- 
pînd idei și sentimente colective ; peisajul, 
scene de istorie și de gen, natura moartă. 
Artiștii din generația următoare, îmbogă
țind moștenirea pașoptistă, militează 
pentru idealul unității naționale (C. Lecca, 
Gheorghe Tattarescu, Th. Aman, Gh. Năs- 
teanu și alții), continuînd programul ce
tățenesc al artiștilor revoluționari.
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In locul vechii urbe... a pensionarilor, Vulcanul de azi se iniățișează ca un oraș modern, în plină dezvoltare. Foto : Ion LEONARD

Răspundem 
celor ce ne scriu

• Dumitru Marioane, Răs
coala : Cu aprobarea Comite
tului executiv al Consiliului 
popular al orașului Petrila, 
depozitul din Vulcan al în
treprinderii pentru livrarea 
produselor petroliere a luat 
măsura — ținîndu-se seama 
de cerințele în general reduse 
— ca preschimbarea buteliilor 
de aragaz să se facă la școala 
din localitatea dv. în ziua de 
joi, din prima și ultima săptă- 
mînă a fiecărei luni.

• Ion Gherghina, Lupeni: 
Adresați-vă Consiliului popu
lar al municipiului Craiova, de 
ia care puteți obține toate in
formațiile ce vă interesează 
în legătură cu cumpărarea 
de locuințe proprietate perso
nală.

• Anonim, Uricani: In 
fosta clădire a cantinei E. M. 
Uricani, în prezent mijloc de 
bază al Consiliului popular, se 
amenajează un club al tinere
tului din localitatea dv. Ca ur
mare, cele relatate ziarului își 
pierd actualitatea.

• Constantin Stane, Uricani: 
Achitarea indemnizației de 
instalare ce vi se cuvine în- 
tîrzie, după cîte am. aflat de 
la Centrala cărbunelui Petro
șani, din cauza unor cercetări 
ce se întreprind, deoarece ac
tele dv. personale nu conțin 
toate elementele necesare pu
berii în drepturi. Problema 
este în atenția biroului perso
nal al E. M. Uricani, cu care 
rugăm să țineți legătura.

• Mihai Alexoi, Paroșeni : 
Transferul la cerere se poate 
face numai cu acordul unită
ții unde munciți și al unității 
unde doriți a vă transfera și, 
bineînțeles, numai în condiții 
bine justificate. Cererea intro
dusă de dv. nu obligă în mod 
necondiționat exploatarea mi
nieră să vă acorde transferul 
solicitat.

• Arislotel Gaiță și Vasile 
Bîrnicu, Petroșani : Comitetul 
executiv al Consiliului popular 
municipal ne informează că 
problemele dv. de locuințe au 
fost soluționate, că vi s-au eli
berat repartițiile în baza că
rora ați și ocupat spațiile lo
cative propuse a vi se atribui 
de către comisia socială a 
C.F.R.

TUNELIȘTII RAPORTEAZĂ

Priceperea și abnegația minerilor-constructori cunosc 
împlinire : străpungerea tunelului de la Banița.

o nouă

(Urmare din pag. 1)

Am enumerat doar cîtevo 
succese care au contribuit la 
consolidarea unui prestigiu 
clădit cu migală de-a lungul 
multor arii, printr-o muncă 
perseverentă, curajoasă. Suc
cese la făurirea cărora au con
tribuit într-o măsură importan-

Exploatarea de gospodărie 
locativă Petroșani 

anunță
Incepind cu data de 23 iulie 1973 se va încasa chiria de 

la pensionari la casieria din Aeroport (sediul asociației de lo
catari) zilnic între orele 7-13, de la 15 la 30 ale fiecărei luni.

Funcționarea utilajelor 
tară „surprize"

„Cine

știe,
(Urmare din pag. 1)

realitate, însă e puțin proba
bil că punerea la dispoziția e- 
feptivelor de lăcătuși și de e- 
lectricieni a tuturor utilajelor 
într-o zi de repaus ar rezolva 
de la sine problema funcționă
rii lor corespunzătoare. E su
ficient să amintim că după ce 
în prima zi a lunii iulie la 
mina Lupeni s-au programat 
revizia și întreținerea utilaje
lor, a doua zi — luni, multe 
transportoare și benzi nu au 
putut fi pornite de la prima 
oră. pentru a ne convinge că 
elementul esențial rămîne ca
litatea, răspunderea cu care 
se execută aceste lucrări.

Calificarea și ridicarea ni
velului general de pregătire 
profesională constituie o pre
misă importantă a îmbunătă
țirii activității de întreținere 
și exploatare a utilajelor în 
conformitate cu prescripțiile 
tehnologice. Invățămîntul pro
fesional minier s-a dezvoltat 
în ultimii ani în Valea Jiului 
prin aplicarea, pe lingă vechi
le forme, a școlarizării cu 
practică în producție și prin 
îmbunătățirea conținutului 
cursurilor de calificare la lo
cul de muncă. Nomenclatorul 
meseriilor care formează obi
ectul cursurilor de calificare 
a fost lărgit, un număr însem
nat de electricieni, lăcătuși și 
de alte specialități au fost re
partizați la minele din bazin. 
Totuși, cererea de cadre com
petente, cu o înaltă calificare, 
se menține ridicată, urmare 
firească a creșterii rapide a 
dotării tehnice. După cum de
clara recent loan Sav, maistru 
energetic in cadrul sectorului 
VI al minei Lupeni, se impu
ne completarea efectivelor de 
lăcătuși ai sectoruiui pentru 
a se putea asigura o plasare 
de cel puțin 3 lăcătuși califi
cați pe schimb. Neîntreține- 
rea, din punct de vedere me
canic a utilajelor atrage după 

Grigore 
și restul

tă și Vasile Tomuț, 
Preduț, Cornel Brad 
lăcătușilor mecanici și electri
cienilor care, sub coordonarea 
maistrului mecanic principal 
Gheorghe Parpală, au asigurat 
exploatarea în bune condiți- 
uni a întregii instalații, și .ingi
nerii Teodor Teodosie și Adrian 
Răspigan, care îmbinînd în 

sine un întreg șir de avarii, 
inclusiv pe cele de natură 
electrică".

Adăugăm, de asemenea, că 
problema este deosebit de ur
gentă pentru minele noi la 
LiVezeni, de exemplu, in ca
drul sectorului de producție, 
abatajele frontale sînt deser
vite de un număr cu totul in
suficient. de ele 
ficați.

Personalului de supraveghe 
re și control îi revin sarcini 
importante în acțiunea de 
prevenire și de remediere o- 
perativă a avariilor. In con
formitate cu prevederile De
cretului nr. 162, trebuie să 
crească responsabilitatea și 
contribuția proprie a fiecărui 
conducător nemijlocit al pro
cesului de producție, așa îneît 
cadrele tehnico-inginerești din 
Valea Jiului să-și aducă o con
tribuție sporită în acest do
meniu. Exigența maximă față 
de activitatea personalului 
specializat din subordine, ana
lizarea cauzelor de produce
re a avariilor și eliminarea 
lor, preocuparea pentru asigu
rarea calității și programării 
reviziilor și lucrărilor de în
treținere — sînt doar cîteva 
domenii care trebuie să stea 
permanent în atenția cadrelor 
de specialiști. Avaria produsă, 
poate avea urmări diferite în 
funcție de operativitatea cu 
care se acționează pentru di
minuarea efectelor sale. Ideea 
se referă atît la lichidarea 
propriu-zlsă a' avariilor cit și la 
organizarea de așa manieră a 
activității din abataje sau sec
toare îneît, prin executarea u- 
nor lucrări de aprovizionare 
sau de întreținere corespunză
toare, să se piardă o cantitate 
cît mai mică de muncă.

^variile continuă să pro
voace discontinuitate procesu
lui de producție și să cauzeze

mod reușit experiența, acumu
lată în patru decenii la con
strucția de tunele, cu pasiunea 
și elanul tinereții, au asigurat 
o coordonare exemplară a lu
crărilor, și tehnicianul topome
tru Ion Lolea, cel care a asi- 
nurat străpungerea fără aba
tere a tunelului, la fel ca și 
energia și spiritul organizatoric 
al maistrului Dumitru Hedeș.

Prin munca puternic poten
țată de pasiune, tunelul a fost 
realizat în condiții foarte bune, 
mareînd un succes care infirmă 
în modul cel mai convingător 
„rezervele" care existau pe ici, 
pe colo, în legătură cu posibi
litatea scutului de a executa 
pînă la capăt tunelul. Pentru 
că, așa cum ne spunea Ștefan 
Burlan, locțiitorul secretarului 
de partid al șantierului, „dacă 
în curînd uriașa macara va 
readuce la suprafață scutul 
aflat în perfectă stare de func
ționare, aceasta este urmarea 
efortului făcut de acest colec
tiv de bază al șantierului nos
tru, de a munci corespunzător 
tehnologiei perfecționate a- 
plieate, de a face din realiza
rea exemplară a sarcinilor în
credințate o cauză a tuturor".

în aceste zile, munca minis
trului adjunct 
cu informarea 
cuție a două 
apreciate ca deosebit de im
portante ; una din aceste lu
crări o constituie tunelul de la 
Bănită. Și în dimineața fiecă
rei zile, șeful de șantier, ingi
nerul Radu Zabulică, raportea
ză noile succese ale minerilor- 
constructori de la Bănița. suc
cese care întregesc' imaginea 
acestei remarcabile creații teh
nice.

de resort începe 
stadiului de exe- 
lucrări din țară,

Mica 
publicitate
PIERDUT legitimație și 

carnet de student pe numele 
Pîrvu Alina. Le declar nule.

VlND darac, mașină tors 
cu șase fuse. Ardelean Tra
ian, str. Bogdan Vodă 6, 
Hunedoara.

ÎNGRIJESC COPII Ia do
miciliul 1 meu. Împăratul 
Traian 3/2, Petroșani. 

pierderea unor însemnate can
tități de producție, așa cum 
reiese din dezbaterile ce au 
loc în colectivele de mineri ai 
Văii Jiului. Ele constituie un 
fenomen nedorit în contextul 
eforturilor deosebite care se 
fac pentru creșterea dotării 
tehnice a minelor și mecaniza
rea proceselor de muncă din 
subteran caracterizate prin e- 
forturi fizice mari, prin aceea 
că avariile reduc nivelul de 
utilizare intensivă a utilajelor. 
Luarea tuturor măsurile pen
tru reducerea, eliminarea a- 
variilor, pentru asigurarea 
funcționării utilajelor la 
parametrii constructivi pla
nificați reprezintă una din 
premisele sigure de creș
tere a eficientei activității 
tehnico-economice, care va 
trebui să stea în permanență 
în atenția colectivelor de mun
că din minele Văii Jjului,

Răco
(Urmare din pag. 1)

dese. La Aeroport, lîngă 
„Carne" (unitatea nr. 100) e un 
chioșc, cu afiș vizibil în geam 
„înghețată la pahar — 2 lei", 
înăuntru — pustiu. Se vede 
doar un halat murdar-, o per
niță moale pe un scaun, tăie
turi din reviste ilustrate pe 
pereți și multe... kilograme de 
praf depozitat cu timpul. Lingă 
restaurantul. „Parîngul", un 
alt chioșc. Aparține de restau
rant. Cind am sosit. înghețata . 
tocmai.. înghețase în aparat. 
Trăgea vînzătoarea de „ma
nivele" — degeaba ! Vindea și 
suc de portocale. Gheața se 
cam topise. Nici nu a primit 
joi, deloc („Am adus cîteva 
bucăți din local !")...

„Semi- 
împărâții"

Cofetăriile sînt „împărățiile" 
tuturor băuturilor menite să 
lupte împotriva caniculei. 
Adică, ar trebui să fie ! Co
fetăria „Nufărul" și cofetă
ria nr. 75 din Petroșani sînt, 
amîndouă, niște „semi-împără- 
ții“... La „Nufărul" am găsit 
„citric" și citronadă, apă mi
nerală și nectar. Pentru o u- 
nitate de talia „Nufărului", 
cam puțin I Pentru că „nu a- 
vem spațiu suficient în frigi
der gheață primim puțină, a- 
cum nu avem deloc" — ne 
spune vînzătoarea Elisabeta 
Matius.

Unitatea nr. 75 oferea ace
leași sortimente — suficient 
de reci. Șefa unității, Maria 
Grommes, ne-a spus că n-a 
mai văzut „fru-cola" de o săp- 
tămînă. bere „Caramel" pri
mește foarte rar......Ca să nu
mai vorbesc de «pepsi-cola» 
de care n-am mai auzit de 
multă vreme". Totuși, la cafe- 
bar, mai găsești din cînd în 
cînd această reconfortantă li
coare...

Ne-am abătut puțin și pe la 
unitatea nr. 12 „Cafea" din 
cartierul Aeroport, aparțină
toare Alimentarei (aceeași u- 
nitate, responsabil Vasile 
Șerban). Aici nu numai că e- 
xistă un singur sortiment (ci
tric) dar era atît de cald, că 
putea fi servit și în loc de 
ceai. N-am înțeles cum reușesc 
să „obțină" acest „sortiment" 
căci vînzătoarea Lauran Etu 
(acesta era numele de pe ecu
son) nu știa nici ea prea bjne 
Pentru că de fapt, o înlocuia 
pe Tuliana Radu, care nu se 
știa pe unde plecase... 
Să se răcorească, probabil, la 
cofetăria învecinată. Ca și cînd 
acolo, ar fi avut cu ce !

- Oare cinci vom găsi răcoritoare ? - Cind va dispare lacătul de pe ușa chioșcului...

cîștigâ"
Clubul muncitoresc din Lo- 

nea și-a propus să organizeze 
mîine, în sala festivă, la ora 
10, un concurs „Cine știe, cîș- 
tigă" cu tema „România pe me
ridianele lumii". Scopul con
cursului este atît verificarea 
cît și stimularea interesului in
formativ al locuitorilor pentru 
a cunoaște larqul ecou în opi
nia publică mondială a politicii 
promovate cu consecventă de 
partidul și statul nostru, rela
țiile de colaborare întreținute 
cu state de pe diferite meridia
ne și paralele ale globului.

Pentru tinerii din Lonea, as
tăzi, la ora 19, este organizată 
o seară distractiv-educativă.

resc..
„Nu ne 

facem noi 
planul..?1

...La ora 13,20, în plină ca
niculă, la restaurantul „Cer- 
na" (unitatea nr. 63, respon
sabil — Valeria Poenaru) so
sise (abia !) un transport de 

jadă. in sticle mici. MâȘiv 
transportI 29 de lăzi a cîte 24 
sticle. Măi de dimineața* in *■ 
jurul orei 10, aflăm că a fost 
adusă „fru-cola". 20 de lăzi. 
Gheață există. Mai mult la 
bar,- decît în sala de desfacere... 
Barmana Dumitra Scrobuț are 
„necazuri" doar cu berea la 
butoi. Așteaptă cu marfa în... 
soare (3 butoaie, a cîte 200 
litri), de două zile, să primeas
că acidul carbonic (care nu 
măi sosește) și, pînă atunci... 
dă telefoane. In rest — toate 
bune !

La „Mignon" (responsabil 
Sanda Puican) în bazinul „ră
coritor", se „scaldă" doar cî
teva sticle de apă minerală. 
Gheață puțină! Siropul e pus 
la „cald". Aproape de ora 16, 
gheața se terminase deja. 
Atît I „Nu ne facem noi planul 
cu răcoritoarele!“, ne șopteș
te discret barmana...

Restaurantul „Parîngul" (res
ponsabil Dumitru Ghițan) ne 
întîmpină cu stivele lăzilor de 
bere, e adevărat, la umbră, 
dar, din gheață în cada de a- 
fară n-a mai rămas decît apă... 
chioară și caldă. Alături, la 
cofetăria „Macul roșu", găsim 
doar limonadă și „fru-cola". 
Intr-o „cratiță" enormă, multe 
sticluțe de limonadă, aliniate 
ca la... paradă, în apă, deasu
pra lor tronînd și „plîngînd" 
— doi drobi mari de gheață 
„Cînd ați primit gheața ?" 
„De-azi dimineață", ni se răs
punde... Și de-atunci, picură 
în continuu, peste dopurile sti
clelor, pentru că alt vas nu 
există și nici alte modalități 
de a fi păstrate răcoritoarele 
la... rece !

„Sărăcie"... 
lucie !

Vulcan. Cofetăria de pe lîn
gă restaurantul „Perla" (res
ponsabil Anton Kardos), inun
dată de soarele după-amiezii, 
nu cunoaște... nici picior de 
client. Vînzătoarea Aurelia 
Telin se ridică alene de pe 
scaun. Ar vrea — ne spune 
singură — să fie mai des de
ranjată, dar nu prea e. Nici

/ emnul 
tăiat 

așteaptă...
Unitatea forestieră de ex

ploatare și transport Petro
șani ne-a comunicat obser
vațiile sale în legătură cu 
materialul „In pădure, lem
nul tăiat așteaptă organiză
rile de la centru" apărut în 
ziarul nostru nr. 7339, din 8 
iunie a.c. In răspuns se men
ționează că cele arătate sînt 
juste și se. reamintește că, 
principala piedică în calea 
realizării ritmice a sarcinilor 
de plan o constituie neasigu- 
rarea transportului la un 
nivel corespunzător.

Referitor Ia deficiențele a- 
rătate în legătură cu nerea- 
lizarea productivității muncii 
și întreținerea necoresipunză- 
toare a utilajelor, se mențio
nează că „s-au luat măsuri 
de utilizare mai bună a mun
citorilor și a timpului de lu
cru. iar la atelierele de re
parații s-a accentuat preocu
parea pentru îmbunătățirea 
calității reparațiilor. De a- 
semenea, s-au luat măsuri de 
creștere calitativă a sorti 
mentelor produse".

Realizarea echilibrată a 
sortimentelor prevăzute prin 
plan, problemă insuficient 
explicitată în răspunsul trimis 
va trebui să constituie o 
preocupare pentru conduce
rea unității în vederea ono
rării în bune condițiuni a 
contractelor de furnizare.

Măsurile luate 
in curs de 

finalizare
Răspunsul primit de la 

Regionala de Căi Ferate 
Timișoara la articolul „O 
cantină cu... probleme" — 
Steagul roșu, din 12 iunie

. răcoritoarele?
gheață nu prea e. Sortimente 
de răcoritoare ? Doar citrona
dă. La sticle mici și mari 
(„480 .am primit, azi, sticle 
miei și 50 de litri, în sticle 
mari, ca să le vindem la pa
har"). Acceptabil de rece, ci
tronadei însă nu satisface, sin
gură, cerințele. Alte sortimen
te de răcoritoare ,.n-au văzut 
demult". Nectaruri — nici 
gînd ! „Poate, dincolo. în lo
cal I". Trecem... dincolo. Cu
răț. Frumos." KJMoare. ’f*De 
undeva, se aude o voce suavă, 
'"ivețî picup ?“ —“ffl^Mffre- 
săm. „Nu, noi cîntam..." — o 
acoperă pe ospătărița cu vo
calizele barmana Viorica 
Rusu. „Răcoritoare aveți ?“ 
„Nici qînd I De nici un fel!"

La motelul „Gambrinus" 
sîntem întîmpinați cu oranja
dă „specialitatea barmanului". 
Preparatul casei ! Și sirop de 
zmeură există, dar nu-1 soli
cită nimeni.

In... „rariș- 
tea" sucuri

lor
...Tot în Vulcan, trecem pe 

la cofetăria „Trandafirul" 
(șefă Elena Vințan) și pe la 
restaurantul „Straja" (respon
sabil Cristian Gronschi). Ele
na Matei, vînzătoare la cofetă
rie avea clientelă putină. „Ra- 
riștea" sucurilor nu poate atra
ge. Adică, ce rariște, că nu 
avea decît suc de caise (la pa
har și la sticlă). După caise 
este lesne de înțeles că apro
vizionarea o face laboratorul 
din Lupeni. La singura cofetă
rie din Vulcan s-au adus în 
ziua respectivă (19 iulie a.c.) 
numai 120 sticle cu suc de 
caise. Atît. înghețata, de ase
menea — un singur sortiment 
(de vanilie) „pentru că sînt 
niște defecțiuni la instalația 
frigorifică; au anunțat condu
cerea dar nu s-a reparat 
încă"...

Restaurantul „Straja", e 
drept că e profilat mai mult 
pentru... „încălzire" dar acest 
fapt nu. scuză absența răcori
toarelor. La ora vizitei tot ce 
se mai găsea era o ladă și 
încă puține sticle de „fruco", 
uitate într-un colț al barului. 
Ospătarul Anghel Ivănuș, ad- 
hoc barman, ne-a destăinuit 
necazul cu gheața, care este 
adusă foarte tîrziu, la prînz și 
în cantități infime. Duminică 
n-au primit deloc. Poate că 
fac ei, cumva, cei de la „Stra
ja", și cît mai țin căldurile o- 
feră consumatorilor și băuturi 
răcoritoare... nealcoolice. 

a.c. — confirmă cele relata
te de noi cu privire la lip
sa frigiderului, că mașina 
de gătit nu corespunde ce
rințelor servirii celor 400 — 
450 mese zilnice de către 
cantina din stația Petroșani, 
că starea de curățenie a 
sălii de mese, bucătăriei și 
altor încăperi lasă mult’ de 
dorit.

In continuare din scri
soare rezultă o serie de 
măsuri luate de Regionala 
C.F. Timișoara. în scopul ca 
activitatea cantinei să se 
desfășoare în condiții iqie- 
nico-sanitare optime de 
preparare și servire a unor 
mese consistente, variate, la

Pe urmele 
semnalelor 

critice 
ale ziarului

un preț cit mal redus.
Verificînd la fața locului 

cum se materializează mă
surile luate în vederea eli
minării lipsurilor semnalate 
de noi, a îmbunătățirii pre
gătirii și servirii meselor, 
am constatat că sala de 
mese a fost reparată și zu
grăvită, prezentînd o ambi
anță plăcută Se lucrează la 
montarea plăcilor de faian
ță pe pereții bucătăriei și 
s-a primit noua mașină de 
bucătărie, momentan în 
atelierul remizei de locomo
tive, în vederea montării 
injectorului de motorină, 
pentru a cărui primire de 
la firma furnizoare din 
Cluj se depun insistențe 
sporite. Există astfel pers
pective ca mașina de bu
cătărie anacronică să fie 
înlocuită. La rîndul său, 
conducerea remizei de lo
comotive s-a angajat să re
facă, din rezerve proprii, 
pardoseala bucătăriei.

Bună e răcoritoarea... cină ESTE...

Frumoasa... culoare !
La Lupeni, în materie de 

răcoritoare domina o singură 
culoare — portocaliul. Adică 
suc de... caise, găsit din abun
dență la chioșcul din centru 
ia toate cofetăriile și la restau
rantul „Progresul". Altceva, 
nimic I Ei, dacă veneați ieri, 
ne-a întîmpinat vînzătoarea 
Florica Govor, de la cofetăria 
.,Corso", vă puteam servi cu 
suc de măceșe și de coarne, 
la gheață. Azi, numai de caise 1 
Și înghețată de vanilie, cacao, 
punci cu rom. Remiziera Ma
ria Tilea, în preajma pieței 
vechi, oferea aceeași răcoritoa 
re, e drept mai puțin rece...

De ce numai un sortiment la 
Lupeni ? Am primit două răs
punsuri la această întrebare : 
vînzătorii zic „noi comandăm 
de toate, dar primim ce se 
vede, ce au la laborator". Iar 
de la laboratorul din Lupeni 
tovarășa Verona Vădan, care

Mai multe
Concluzia este clară. Nu ne este nici foarte cald, dar nici 

mi ne răcorim cum trebuie ! Dacă, uneori, în unele localuri 
de alimentație publică consumatorii pot fi mulțumiți de 
băuturile reconfortante, înviorătoare, alteori nu.

In municipiul nostru, există mari resurse locale pentru 
a satisface, în sezonul canicular, cerințele la acest sortiment 
de băuturi. Rămîne doar ca. la aceste resurse, să se adauge 
mai multă preocupare din partea factorilor răspunzători. 
Așa îneît răcoritoarele să facă o „umbră" mai 
merite numele (adică să fie în permanență la 
de aceasta, gheața trebuie să fie suficientă dar 
ajungă la timp în unități.

De asemenea, ar putea fi înmulțit numărulDe asemenea, ar putea fi înmulțit numărul chioșcurilor 
pe stradă Mai mulți remizieri la îndemîna trecătorilor în
călziți de arșița soarelui ! Iar acolo unde sînt chioșcuri, pro
gramele de desfacere trebuie concordate eu orele de vîrf 
ale... caniculei.

Nu scăpăm din vedere faptul că nicăieri nu am întîlnit 
înghețată la pahar. Am înțeles că fabrica de produse lactate 
nu poate desface înghețată pe loc din pricina utilajului ne
reparat. Dar înghețata la pahar ? Unde a dispărut ? Să nu 
mai vorbim și despre faptul că, în municipiul nostru, încă 
nu s-a ajuns la concluzia că și laptele bătut este o răcori
toare care poate rivaliza pe oricare celelalte.

Deci, apropo de răcoritoare, o... singură cerință: mai 
multe și mai reci!

Pentru furnizarea dulapu
lui frigorific s-a semnat 
în cursul lunii aprilie, con
tractul cu I.I.S. „Frigocom" 
București. Termenul de li
vrare 20 noiembrie 1973.

Rezultă deci că semnală
rile critice ale ziarului au 
determinat răspunzătorii de 
starea, dotarea și bunul 
mers al cantinei din stația 
Petroșani, să adopte măsu
rile cuvenite. Se muncește 
ca aceasta să se prezinte 
astfel, ca organele sanitare 
C.F.R. care i-au retras au
torizația de funcționare să 
i-o acorde din nou.

Vagonetele 
încep să... 

ruleze
Exploatarea minieră Pe

trila ne comunică răspunsul 
în legătură cu cele semna
late în nota „Vagonete care 
nu întotdeauna rulează" 
publicată în ziarul nostru 
nr. 7353, din 24 iunie.

Se arată că „în momentul 
sesizării acțiunea de repa
rare și repunere în circula
ție era în curs de desfășu
rare, cele semnalate consti
tuind un îndemn de inten
sificare a acestei acțiuni 
care are loc pe întreg peri
metrul de la suprafață și 
din subteran al minei" Se 
mai menționează că întru- 
cît „în permanență se pro
duc defecțiuni la vagonete- 
le din parc, sînt constitui
te două echipe de întreți
nere șj reparații a acestora 
pentru a reduce pe cît po
sibil numărul vagonetelor 
care nu rulează".

Considerăm că măsura de 
mai sus este binevenită și 
că preocuparea de a se asi
gura un coeficient de rulare 
cît mai mare a) parcului de 
vagonete va contribui la 
îmbunătățirea transportului 
în subteran și, implicit, la o 
aprovizionare ritmică a bri
găzilor de mineri

Putem onora orice 
Așa o fi ! Deși e de 
de ce cetățenii din 
Vulcan preferă nu
de caise.

a- 
se 
In 
că 

Pe- 
loc

ține locul șefului Iosif Deme
ter, cînd acesta este plecat, 
ne-a răspuns : „Noi facem nu
mai ce ni se comandă Avem 
posibilități pentru o gamă bo
gată de sortimente de sucuri 
și citrice, 
cantități", 
neînțeles 
Lupeni și 
mai sucul

Referitor la faptul dacă 
cest... unic suc, răcorește 
poate adăuga: da și nu. 
funcție de gheață. Pentru 
laboratorul primește de la 
troșani cantități mici (în
de o sută de bucăți blocuri, 
primesc doar 40—60).

In sfîrșit, gheața nu-i un mo
tiv pentru ca laboratorul dir> 
Lupeni să nu prepare sorti
mente diverse de răcoritoare, 
mai ales că dispune de condiții 
suficiente. Și, mai ales, că 
începutul a fost promițător!

și mai reci!

deasă, să-și 
rece). Legat 
mai ales să
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omului o microdeltă — rezer
vație a faunei și florei danu
biene la îngemănarea fluviului 
cu Marea ■— au fost înălțate, 
sub egida edililor orașului, de 
către cooperația de consum din 
29 de județe ale țării, hanuri 
și case de popas, magazine de 
artizanat și alte diferite com
plexe, găzduite in construcții 
originale, specifice arhitectu
rii populare din principalele 
zone folclorice ale tării.

Oprlndu-se in mijlocul aces
tui „sat al satelor românești", 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
vizitat două din construcții, in- 
teresîndu-se de modul cum a 
fost concepută destinația com
plexelor de deservire și agre
ment pentru turiști, în ce mă
sură ele oferă un contact cît 
mai direct cu faima artei noas
tre populare, a bucătăriei ro
mânești, cu atît mai mult, cu 
cît fiecare dintre ele a fost con
ceput ca un mesager al tradi
țiilor folclorice și gastronomi
ce ale zonei respective.

In continuare, un alt popas 
la „Casa argeșeană", loc de 
recreere, dar, în același timp, 
prilej pentru turistul străin de 
a pleca de aici cu amintiri ce 
te îmbie sub forma scoarțelor, 
țesăturilor, olăriei și cioplitu
rilor în lemn.

Secretarul general este infor
mat de preocuparea gazdelor 
de a menține permanent speci
ficul fiecărui complex, in func
ție de județul pe care il repre
zintă, după tradițiile și obice
iurile locului,

Prezența conducătorului
partidului și statului nostru 
polarizează atenția miilor de 
turiști ce animă acest sat al va
canțelor. Multi doresc să strîn- 
gă mina tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, să-i adreseze cu
vinte de bun venit alți turiști 
doresc să imortalizeze pe peli
culă acest moment al întîlnirii 
cu conducătorul partidului și 
statului nostru.

Din această zonă a orașului 
Constanta, unde numele noilor 
cartiere amintesc pe cel al 
străvechii cetăți Tomis, secre
tarul general al partidului 
îndreaptă spre cel 
maqazin universal, un edificiu 
comercial de patru etaje, cu o 
suprafață utilă de peste 8 500 
mp, dat în folosință cu 
săptămîni in urmă.

La ora prînzului, cînd se vi
zitează magazinul, acesta este 
arhiplin. De dimineață pînă 
seara, neîntrerupt, zeci de mii 
de cumpărători găsesc tot ce 
au nevoie, produsele fiind ex
puse și oferite spre vinzare du
pă cele mai moderne și rapide 
forme de comerț. «

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este salutat cu vii aplauze, oa
menii îi ies în întîmpinare cu 
bucurie, exprimînd deplina lor 
satisfacție pentru faptul că se
cretarul general a venit în mij- ’ 
locul lor interesîndu-se de 
condițiile de viată, de modul 
cum este asigurată buna apro
vizionare.

Vizitînd diferite raioane, dis- 
cutînd cu factorii de răspunde
re ai comerțului local, tovară
șul Nicolae Ceaușescu aprecia
ză concepția funcțională a no
ului magazin universal, modul 
de prezentare și desfacere a 
produselor, strădania de a e- 
exista permanent, un , fond 
de marfă bogat, cores
punzător , posibilităților largi 
pe care le oferă Industria 
și agricultura țării noastre.

Vizita 
Ceaușescu, 
județului 
lizatoare în 
recțiile spre 
centrate pe mai departe preo
cupările lor în vederea valori
ficării mai depline a investiți
ilor pe care Ie-a necesitat cre
area stațiunilor, a posibilități
lor pe care le oferă in general 
litoralul, pentru ridicarea efi
cientei întregii activități eco
nomice a turismului.

se
mai nou

trei

Nicolae 
edililor 

mobi-

tovarășului 
a oferit 
concluzii 
ce privește di- 

care trebuie con-

Convorbiri bulgaro-franceze
SOFIA 20 (Agerpres) — La 

20 iulie a sosit la Sofia, în- 
tr-o vizită oficială, primul mi
nistru al Franței, Pierre Mes
smer. In aceeași zi au început 
convorbirile oficiale bulgaro- 
franceze.

Luînd cuvîntul Ia dejunul 
oferit. în cinstea oaspetelui 
francez, Stanko Todorov, pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Bulgaria, a 
evidențiat bunele relații exis
tente între cele două țări. Re- 
levînd că legăturile economi-

ce bilaterale se dezvoltă fa
vorabil, S. Todorov a subliryat 
că există premise favorabile 
pentru intensificarea lor. El 
a arătat că partea bulgară do
rește să îmbunătățească situ
ația și să participe la căutarea 
de forme noi, mai eficiente de 
colaborare economică activă 
și reciprcic avantajoasă.

Pietre Meâsmer a exprimat, 
la rîndul său, dorința de a 
dezvolta relațiile franco-bul- 
gare.

Congresul Partidului Unic National
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Vizita delegației de activiști 
ai P.C.R. în R.S. Cehoslovacă

PRAGA 20 — Corespondentul 
Agerpres, C. Prisăcaru, trans
mite : Delegația de activiști ai 
P.C.R., condusă de tovarășul 
Gheorghe Paloș, membru al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului județean Gorj al 
P.C.R., care se află in Ceho
slovacia într-o vizită de schimb 
de experiență, a fost primită, 
vineri Ia amiază, de tovarășul 
Josef Kempny, membru al Pre
zidiului, secretar al C.C. al

din Cehoslovacia.
primire a ’fost de fată în-

P.C.
La 

sărcinatul cu afaceri a.i. al Ro
mâniei la Praga, Simion-Vlad 
Popa.

Pe perioada șederii în R.S. 
Cehoslovacă, membrii delega
ției au vizitat întreprinderi in
dustriale, obiective economice 
din Praga și regiunile Moravia 
de sud și Cehia de vest și au 
făcut un schimb de experiență 
cu organele locale de partid.

Interviul acordat de Fam Van Dong

MOSCOVA 20 (Agerpres). — 
Intr-un interviu acordat săp- 
tămînalului sovietic „Novoe 
Vremia", Fam Van Dong, pri
mul ministru al R.D. Vietnam, 
a arătat că, în prezent, R.D.V. 
își concentrează eforturile asu
pra lichidării urmărilor războ
iului, asupra stabilizării grab
nice a situației și a îmbunătă
țirii treptate a condițiilor de 
viată ale populației. Ne stră
duim ca, paralel cu refacerea 
economiei distruse de război, 
să înfăptuim măsuri în dome
niile economic, cultural, știin
țific și tehnic, pentru a crea 
premise favdrablle în vederea 
dezvoltării în ritm rapid și pe 
scară largă a economiei tării.

Abordînd în 
ului, problema 
dului de la Paris asupra Viet
namului, Fam Van Dong a de
clarat că ,,poporul vietnamez, 
guvernul R.D. Vietnam, pre
cum și Guvernul Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Viet
namului de Sud respectă con
secvent și aplică neabătut A- 
cordul de la Paris, deoarece 
prevederile acestuia, întărite 
prin Actul Conferinței interna
ționale asupra Vietnamului și 
prin Comunicatul comun din 
13 iunie 1973, corespund sco
purilor revoluționare ale între
gului popor vietnamez, ale tu
turor straturilor populației sud- 
vletnameze și se bucură de un 
larg sprijin international".

cadrul intervi- 
splicării Acor-

Ședința reprezentanților 
guvernului

R. D. Vietnam și S. U. A.

întrunirea Consiliului
de Securitate

NAȚIUNILE UNITE 20 (A-
gerpres). — Consiliul de Secu
ritate și-a reluat, vineri, dez
baterile asupra situației din 
Orientul Apropiat. Ședința a 
fost prezidată de reprezentan
tul Marii Britanii, Colin Crow, 
președintele în exercițiu al 
Consiliului pentru luna Iulie.

Primul a luat cuvîntul minis
trul afacerilor externe al Re
publicii Arabe Egipt, Mohamed 
Hassan El Zayyat, urmat de 
ambasadorul israelian, Josef 
Tekoah, care s-a folosit 
dreptul Ia replică.

După cum se știe, runda 
cedentă de dezbateri, care 
vut loc intre 6 și 15 iunie 
a fost întreruptă in scopul
dierii rezultatelor deliberărilor 
și al desfășurării de noi con
sultări și contacte diplomatice.

de

pre- 
a a- 
a.c., 
stu-

rupt de la Pnom Penh nu mai 
poate fi prelungită multă vre-

Cultură a-• La Centrul de 
ustriac din palatul Palify, lo
cul de desfășurare 
telor manifestări 
culturale și artistice vieneze, 
în /prezența unei asistențe for- 
hiată din oameni de cultură și 
artă, profesori și studenți ai 
’Academiei de arte plastice, 
membri ai conpului diplomatic, 
ziariști a fost deschisă expozi
ția de pictură și grafică Ioa- 
chim Nica și Ion Nanu.

a cunoscu- 
științifîce.

BATA 20 (Agerpres). — La 
Bata au luat sfirșit lucrările 
celui de-al III-lea Congres al 
Partidului Unic Național din 
Guineea Ecuatorială — partid 
de guvernămînt.

Participanții la Congres au 
subliniat adeziunea Republicii 
Guineea Ecuatorială la princi-

între 
cele- 
lupta 
con-

piile păcii și cooperării 
popoare, solidaritatea cu 
lalte țări africane în 
pentru lichidarea de pe 
tinent a urmărilor colonialis
mului, împotriva rasismului și 
imperialismului.

După cum s-a anunțat, de
legații au aprobat în unanimi
tate noua Constituție a țării.

HANOI 20 (Agerpres). — La 
șadința reprezentanților guver
nului R.D. Vietnam și S.U.A. 
care a avut loc la 18 iulie la 
Haifong, conducătorul grupului 
american însărcinat cu 
morsarea minelor 
ritoriale ale R.D. 
făcut cunoscut că 
S.U.A. și celelalte 
deminare sint retrase din ape
le teritoriale ale R.D.V.

Pînă în prezent, partea ame
ricană a încheiat curățirea de 
mine a zece zone ale apelor 
teritoriale care constituie că: 
de acces spre porturile R.D. Vi
etnam.

Informînd despre această 
măsură a părții americane, a- 
gentia V.N.A. relevă că S.U.A. 
poartă răspunderea și pentru 
încheierea completă a întregu-

deza- 
din apele te- 
Vietnam a 
toate navele 
mijloace de

lui complex de lucrări de de- 
minare, prevăzut de protocolul 
cu privire la dezamorsarea mi
nelor și de Comunicatul comun 
din 13 iunie 1973.

• Norodom Sianuk, șeful 
statului cambodgian, președin
tele Frontului Unit National al 
Cambodgiei, a dat publicității 
un mesaj, chemînd personali
tățile, funcționarii, intelectua
lii și’militarii aflați în serviciul 
regimului Lon Noi să se alătu
re F.U.N.C. Mesajul subliniază 
că existenta regimului antina
tional, antipopular și ultraco-

R. P. Bulgaria 
să militeze activ

va continua
pentru pace

și colaborare in Balcani
Hotărîrca adoptată de

C. Bulgara C. C. al P
Plenara lărgită

Continuă atacurile
asupra pozițiilor lonnoliste 
din jurul Pnom Penhului

CAMBODGIA 20 (Agerpres). 
— Forțele patriotice cambod
giene și-au continuat, vineri, 
atacurile asupra principalelor 
poziții lonnoliste, scrie agen
ția Associated Press, preci- 
zînd că au avut loc lupte în 
cel puțin șapte zone diferite 
din .jurul Pnom Penhului.

Cele mai serioase angaja
mente militare s-au semnalat 
pe șoseaua numărul 3, la circa 
16 kilometri sud de Pnom

unde detașamente dePenh, 
intervenție lonnoliste au încer
cat, a 10-a zi „ consecutiv, să 
salveze un batalion încercuit 
de patrioți. Pornind de la ba
zele din Tailanda, avioane de 
asalt și de bombardament ale 
S.U.A. au efectuat raiduri re
petate asupra pozițiilor patrio
tice din jurul batalionului în
cercuit, însă, după cum relevă 
agenția' Associated Press, fără 
succes.

Plenara
C. C. al Partidului

Poporului din Panama
PANAMA 20 

La Ciudad de
CIUDAD DE 

(Agerpres). — 
Panama a avut loc plenara Co
mitetului Central al Partidului 
Poporului din Panama, care a 
analizat situația politică inter
nă. Intr-o declarație făcută a- 
gentiei Prensa Latina, secreta
rul general al partidului, Ru
ben Dario Souza, a arătat 
„Plenara a elaborat. în 
virtual, o nouă tactică, ce își 
propune să folosească 
prilej favorabil pentru a im
pulsiona mai departe procesul 
politic panamez, spre înfăptui
rea unei revoluții populare, 
democratice și antiimperialis- 
te“.

SOFIA 20 (Agerpres). — La 
Sofia s-au încheiat lucrările 
Plenarei lărgite a C.C. al P.C. 
Bulgar, care a dezbătut rapor
tul cu privire la unele proble
me ale situației internaționale, 
prezentat de Todor Jlvkov, 
prim-secretar al C.C. al P.C. 
Bulgar, președintele Consiliu
lui de Stat al R.P. Bulgaria.

In legătură cu problemele 
discutate, plenara a adoptat o 
hotărîre. R.P. Bulgaria — se a- 
rată printre altele în hotărîre

— va continua să militeze ac
tiv pentru pace și colaborare 
în Balcani, să aducă o contri
buție reală la eforturile îndrep
tate spre realizarea dezarmării, 
la întărirea securității in Eu
ropa și în întreaga lume.

Plenara a eliberat din func
ția de membru supleant al Bi
roului Politic al C.C. al P.C.B. 
și de membru al Comitetului 
Central pe Angliei Țanev, care 
urmează să iasă la pensie.

că 
mod'

orice

Acord de cooperare
și tehnică între

PARIS 20 (Agerpres). — Mi
nistrul economiei și linantelor 
al Franței, Valery Giscard 
d’Estaing, și ministrul pentru 
relațiile economice externe al 
Republicii Democrate Germane, 
Horst Soelle, au semnat, la Pa
ris, un acord de cooperare eco
nomică, industrială și tehnică

economică, Industrială
R. 0. 6. și Franța

Intre cele două țări pe o peri
oadă de zece ani, anunță agen
ția A.D.N. Acordul prevede, in
tre altele, constituirea unei co
misii iwixte însărcinate cu cău
tarea de noi forme de colabo
rare și intensificare a schimbu
rilor celor două țări in dome
niile menționate.

Film serial. Mannix.
Telejurnal.
Seara televiziunii po
loneze (partea a Il-a)

SIMBAtA, 21 IULIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Ceata ; Republica: 
Copilul sălbatic ; LONEA — 
Minerul: Filiera ; VULCAN : 
A fost odată un polițist; 
LUPENI — Cultural; In um
bra violentei ; Muncitoresc: 
Capcană pentru general; 
URICANI: Bulevardul Ro
mului.

5,00 Buletin de știri ; 5,20 
Dragi mi-s cîntecul și jocul; 
6,00- 8,08 Radioprogramul di-

mineții ; 8,08 Matineu 
zical ; 8,30 La microfon, me
lodia preferată ; 9,00 Buletin 
de știri; 9,30 Miorița , 10,00 
Buletin de știri ; 10,05 Or
chestra de muzică populară 
„Vilceanca” ; 10,30 Din țări
le socialiste ; 11,00 Buletin de 
știri; 11,15 Turism; 11,35 
Sub flamuri roșii de partid ; 
12,00 Discul zilei; 12,30 In- 
tilnire cu melodia populară 
și interpretul preferat; 13,00 
Radiojurnal ; 13,30 Radiodi- 
vertisment muzical; 15,00
Buletin de știri ; 16,00 Radio
jurnal ; 17,00 Știință, tehnică, 
fantezie; 17,40 Cîștigători ai 
concursului „Steaua fără nu
me" — „Floarea din grădină"; 
18,00 Orele serii ; 20,00 Zece 
melodii preferate ; 20,50 La 
hanul melodiilor; 21,25 Mo
ment poetic; 21,30 Festivalul 
national de muzică ușoară

Mamaia 1973; 22,00 Radio
jurnal ; 22,30 Vă invităm la 
dans ; 24,00 Buletin de știri ; 
0,03—6,00 Estrada nocturnă.

tineretului „Doina 
Bucureștiului" (relua
re).

11.40 Roman foileton. Noile 
aventuri ale mușcheta
rilor. Episodul II — 
„Conspirația".

12.40 Cărți și idei (reluare).
13,00
14,30

9,00

9,30

10,00
10,05
10,10

10,50

11,10

Curs de limbă germa
nă. Recapitulare (3).
A fost odată ca nicio
dată... Băiețelul cel is
teț (II).
Telex.
Avanpremieră.
Biblioteca pentru toți. 
$t. O. Iosif.
De vorbă cu gospodi
nele.
Ansamblul folcloric al

Valorile temperaturii înre
gistrate în cursul zilei 
ieri:

de

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

17,30

19,30

20,00

20,10

dublu, 
directă

Maximele : 
grade ; Paring

Petroșani
17 grade.

24

Telejurnal.
Tenis de cîmp. Româ
nia — Noua Zeelandă, 
în cadrul „Cupei Da
vis”. Continuarea parti
dei de simplu Ilie Năs
tase — Onny Parun.
Partida de

Transmisiune
de la arena Progresul. 
Seara televiziunii po
loneze (partea I).
Telejurnal. Cincinalul 
înainte de termen, 1973 
— an hotărîtor.
52 de inițiative în 
de săptămîni.
Teleenciclopedia.

Minimele : 
grade ; Paring

Petroșani
9 grade.

11

52

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE : Vreme în gene
ral frumoasă cu cer variabil. 
Izolat se vor semnala preci
pitații sub formă de averse. 
Vîntul va sufla slab din sec
torul nordic.

./

9 Agenția TASS relatează 
că Ia Centrul spatial de Ia 
Houston, au avut loc, timp de 
două săptămîni, convorbiri le
gate de efectuarea experienței 
sovielo-americane de întîlnire 
și ^cuplare in spațiul cosmic 
circumterestru a navelor pilo
tate „Soiuz" și „Apollo".
• In capitala Republicii De

mocrate Germane s-au desfă
șurat tratative în vederea pre
gătirii unui acord guvernamen
tal între R.D.G. și R.F.G. în do
meniul poștelor și telecomuni
cațiilor. După cum menționea
ză agenția A.D.N., convorbiri
le vor continua, la 27 septem
brie Ia Bonn.

0 In perioada martie 1969 
— mai 1970, aviația americană 
a efectuat, în secret, bombarda
mente asupra unor zone din

Cambodgia, a admis purtătorul 
de cuvînt al Pentagonului. 
Jerry Friedheim. Bombardi
erele B-52 au deversat 
cursul acestor acțiuni, care 
precedat 
saigonez 
khmer, peste 100 000 tone de 
bombe — a menționat Fried
heim.

in 
au 

atacul americano- 
asupra regatului

omenești. Mișcarea seismică, 
al cărei epicentru era situat la 
aproximativ 150 kilometri ncrd- 
est de capitala niponă, a fost 
de intensitatea 4 pe scara japo
neză, care cuprinde 7 grade.

• Banca Angliei a anunțat, 
vineri, creșterea taxei de scont 
■— care are o evoluție „flotan
tă" — de la 7,5 la 9 la sută. 
Această măsură — care face ca 
taxa de scont să atingă nive
lul cel mai înalt de la ăl doi
lea război mondial — a fost 
luată după ce, cu o zi înainte, 
se anunțase o restîngere a cre
ditelor bancare.

• Ministerul Afacerilor Ex
terne al Danemarcei a anuntat 
că, in urma convorbirilor nur- 
tate la Copenhaga între repre
zentanți ai guvernului danez și 
ai guvernului Republicii Demo
crate Populare Coreene, s-a re
alizat înțelegerea privind sta
bilirea de relații diplomatic» 
între cele două țări la nive/ 
de ambasadă.

0 Un puternic cutremur de 
pămînț a afectat, vineri dimi
neața, orașul Tokio și periferi
ile sale, fără a provoca totuși 
pagube materiale sau victime

■Succese ale patrioților mozambicani in lupta
• 1 f w ■■împotriva dominației străine

DAR ES SALAAM 20 (A-
gerpres). — In contextul unor 
informații din ce în ce mai nu
meroase despre atrocitățile co
mise de trupele colonialiste 
portugheze în Mozamblc, Fron
tul de Eliberare din această ta
ră (FRELIMO) a anunțat, in
tr-un comunicat publicat la 
Dar Es Salaam, obținerea unor

noi succese în lupta împotriva 
dominației străine. In perioada 
mai-iunie, la care se referă co
municatul, patrloții mozambi- 
cani au scos din luptă, în pro
vincia Cabo Delgado, peste 
100 de soldați din rîndul trupe
lor colonialiste și au capturat, 
o însemnată cantitate de mu
niții. Totodată, luptătorii

FREL1MO au lansat mai multe 
atacuri împotriva pozițiilor 
fortificate ale trupelor portu
gheze din localitățile Nongad 
și Makomia. Ei au reușit, de 
asemenea, să întrerupă traficul 
pe șoseaua — foarte importan
tă din punct de vedere strate
gic - dintre localitățile Na- 
katar și Nantulo, arnncînd în 
aer un pod de pe rîul Mwala.

Comunicatul TUNIS
comun

ungaro-francez
BUDAPESTA 20 (Agerpres). 

— Comunicatul comun unga
ro-francez publicat la încheie
rea vizitei oficiale în R.P. Un
gară a . primului ministru fran
cez, Pierre Messmer, mențio
nează că. în cadrul convorbiri
lor purtate de șefii guvernelor 
celor două tari, părțile și-au 
exprimat satisfacția în legătu
ră cu lucrările primei etape a 
Conferinței general-europene 
pentru securitate și cooperare 
și au reafirmat dorința lor de 
a lua parte activă la a doua 
etapă a conferinței.,

Constatînd că relațiile unga- 
ro-franceze se dezvoltă favora
bil, părțile și-au exprimat, in
tenția de a spori în continuare 
schimbul de mărfuri și a extin
de colaborarea industrială din
tre Ungaria și Franța.

Președintele guvernului un
gar. Jeno Fock, a acceptat in
vitația de a face o vizită ofi
cială în Franța.

Festivalul panafrican
al tineretului

TUNIS 20 — Corespondentă 
de la Mircea S. Ionescu : După 
zilele de solidaritate cu mișră- 
rile de eliberare de pe conti
nentul african, cu rezistenta 
palestiniană, cu popoarele d'.n 
America Latină și Asia, in ca
drul primului Festival panafri
can al tineretului, care se des
fășoară la Tunis, a (ost organi
zată, vineri, ziua tării-qazdă. 
La mitingul din piața „Bardo", 
au luat cuvîntul Cisseko Se- 
kou, secretar general al Miș
cării panafricano a tineretului, 
șefi ai unor delegații, Naționa
le participante la Festival.

Unele delegații au vizitat o- 
bîective ale industriei Tunisiei 
contemporane — centrul side
rurgic de la Menzel Bourgulha, 
rafinăria de la Bizerta. o serie 
de alte unități economice, care 
au permis tării prelucrarea.

pentru prima dată, în interesul 
propriu, a bogățiilor naturale 
de care dispune.

Programul de vineri al Festi
valului a mai cuprins deschi
derea unor inieresante expozi
ții ale țărilor participante, pe 
teme economice, "ulturale, ar
tistice și filatelice.

Ca și în zilele precedente, 
delegația do tineret din Româ-

ConStantin 
al Biroului 
președintele 

a-

nia. condusă de 
Boștlnă. membru 
C.C. al U.T.C..
U.A.S.C.R., s-a întîlnit și a
vut convorbiri rodnice, asupra 
unor probleme do Interes co
mun. cu reprezentanți ăi tine
retului din Tunisia, Mauritania, 
Guineea. Niger, Egipt și Sene
gal, asfstînd, totodată, la dife
rite dezbateri ale particlpanti- 
lor la F'stival.

Telex Telex
în „Cupa Davis“ după prima zi, România conduce cu 1-0 

întîlnirea cu Noua Zeelandăîn
Pe •> vreme călduroasă, vi

neri a început pe terenurile 
clubului Progresul din Capita
lă întîlnirea de tenis dintre e- 
chipele României și Noii Ze- 
elande din cadrul semifinalelor 
zonei europene a „Cupei Da
vis". După prima zi scorul es
te de 1—0 în favoarea echipei 
României.

In primul joc, tînărul Totna 
Ovid, a obținut o nesperată 
victorie în fata experimentatu
lui Brian Fairlie. Ovfci a cîști- 
qat primul set în mai puțin de 
20’ cu scorul de 6—1. Apoi lup
ta pentru victorie a fost deose
bit. de acerbă,, meciul durînd 
încă aproape trei ore. Fairlie 
a jucat cu multă siguranță reu
șind să cîștige următoarele se-

regu- 
Ovici

turi cu 6—3, 6—3. Pauza 
lamentară i-a permis lui 
să se regăsească fizic. El s-a 
întrecut pe sine reușind să cîș- 
tige setul patru cu scorul de 
6—0, si să egaleze situația 
(2—2). In setul decisiv. cei 
de-al- cincilea. Fairlie a condus 
cu 1 — 0 si 2-1 însă a fost de
pășit cu 6—2.

In cea de-a doua partidă Ilie 
Năstase conduce cu 6—1. 8—6 
în jocul cu Onny Parun. întîl- 
nirea fiind întreruptă din cau
za întunericului.

★

Selecționata de fotbal a tării 
noastre și-a continuat ieri la

Brașov 
noului 
tîlnihd 
care formația locală
Roșu. Select.ionabilii au obținut, 
victoria cu scorul de 2—1 
(2—1), prin punctele marcate 
do Dinu (min. 34) și Dumitra- 
che (min. 41 din 11 m). Pentru 
gazde a înscris Pescaru (min. 
19). Selecționata a utilizat ur
mătoarea formație : Hajdu, 
Sătmăreanu, Dinu Aptonescu 
fSameș). Deleanu (Tănăsescu), 
Dumitru, Dobrin (Dembrov- 
schi), Trol. R. Nunweilier (An
ca), Dum’irache (Dudu Geor
gescu), Marcu (Țarălungă).

pregătirile în vederea 
sezon international, în- 
într-un meci de verifi-

Steagul
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