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La 1 august, a avut loc in 
Crimeea o întîlnire între to
varășii Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președinte
le Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, și 
L. I. Brejnev, secretar general 
al C.C. al P.C.U.S.

In cursul convorbirii, 
fost examinate probleme 
vind dezvoltarea relațiilor 
dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice, extinderea 
colaborării dintre Republica 
Socialistă România și Uniu-

ai) 
pri-

nea Sovietică în domeniul e- 
conomic și în alte domenii, 
înfăptuirea unor măsuri în ca
drul Programului complex al 
integrării economice socialis
te.

Intîlnirea s-a desfășurat în- 
t.r-o atmosferă prietenească.

1 r
Constituirea Asociației de prietenie 

româno-egiptene

IM cinstea zilei de 23 August și a Zilei minerului]
Prin depășirile raportate la sfîrșitul lunii iulie

Fruntașii confirmă tradiția
La sfîrșitul lunii iu

lie un număr de cinci 
colective de la exploa
tările miniere din mu
nicipiul nostru rapor
tează însemnate plu
suri la producția de 
cărbune, față de sarci
nile de plan ale celor 
șapte luni scurse de la 
începutul anului. Este 
vorba de colectivele de 
muncitori, tehnicieni și 
ingineri de la mina 
Pctrila, care a reali
zat sarcinile de plan și 
angajamentele asuma
te în întrecere, lună de 
lună, în mod ritmic, 
raportînd un plus de 
9115 tone de cărbune, 
de la Lonea și Dilja, 
care au realizat planul 
in șase din cele șapte 
luni, obținînd depă-

șiri de 4077, respectiv, 
3597 tone de cărbune. 
Pe graficul întrecerii 
se înscriu, de aseme
nea, colectivele mine
lor Vulcan, cu un plus 
de 13 244 tone, și Paro- 
șeni, cu 11 134 tone de 
cărbune extrase peste 
plan.

Realizările citate mai 
sus se datoresc plusu
lui de mobilizare a for
mațiilor de lucru din 
abataje, in valorifica
rea la cote maximale 
a dotării mecanizate de 
care dispun, a timpului 
de lucru, pentru spo
rirea continuă a 
ductivității 
precum și 
chibzuite

pro- 
muncii, 

măsurilor 
luate de spe-

cialiștii 
miniere, 
și sub îndrumarea or
ganelor conducătoare 
de partid și organelor 
colective de conducere, 
pentru ridicarea între
gii activități Ia noi co
te ale perfecționării 
extracției de cărbune. 
Pe acest plan se îns
criu măsurile privind 
îmbogățirea continuă 
a dotării tehnice, ex
tinderea metodelor 
moderne de exploata
re a stratelor de cărbu
ne prin abataje cu front 
lung, îmbunătățirea 
circuitelor de transport 
in subteran, prin intro
ducerea transportului 
cu benzi de cauciuc 
și altele.

Colectivelor citate

exploatărilor 
cu sprijinul

nia! sus li se adaugă și 
alte colective de mun
citori, ingineri și teh
nicieni de la sectoare
le de producție ale mi
nelor Aninoasa și Lu
peni care au desfășu
rat de la începutul a- 
nului o activitate rit
mică înscriind pe gra
ficul întrecerii socialis
te rezultate remarca
bile. Este vorba, așa 
cum am amintit și cu 
alte prilejuri, de secto
rul I al minei Aninoa
sa și sectoarele II, IV 
și V de la mina Lu
peni, în cadrul cărora 
au existat, în perma
nență, preocupări asi
due pentru sporirea 
producției și a 
ductivității muncii.

Succese la pregătiri

a unei 
productivități 

sporite
I

Toate cele cinci brigăzi de înaintare ale sectorului de 
investiții al minei Dilja — conduse de Gabor Levay, Gheor
ghe Pereș, Iuliu, Karaciony, Mihai Cacoveanu și Dumitru Ză- 
goicea — au contribuit, într-o bună măsură, la depășirea, 
sarcinii de plan a sectorului pe luna iulie. Este un pas hotă- 
rîtor pe care acest colectiv îl face pentru recuperarea restan
țelor acumulate de la începutul anului.

Pentru intrarea la timp în funcțiune a viitoarelor capa
cități de producție ale minei Dilja, această depășire a volu
mului planificat de lucrări miniere de deschidere și pregăti
re este cea mai bună garanție.

Miercuri după-amiază a avut 
loc în Capitală adunarea de 
constituire a Asociației de prie
tenie româno-egiptene, aduna
re organizată de Institutul ro
mân pentru relațiile culturale 
cu 'străinătatea, sub egida Fron
tului Unității Socialiste.

Au participat Ion Turcu, 
cepreședinte al Consiliului 
țional al Frontului Unității 
claliste, Nicolae Ghenea,
junct al ministrului afacerilor

vi- 
Na- 
So- 
ad-

externe, Ion. Dodu Bălan, vice
președinte al Consiliului Cultu
rii și Educației Socialiste, depu- 
tați ai Marii Adunări Naționale, 
reprezentanți ai unor organiza
ții de masă, personalități ale 
artei și culturii.

Au fost, de asemenea, pre
zenți Osman Assal, ambasado
rul Republicii Arabe Egipt la 
București, și membri ai amba
sadei.

Adunarea a fost deschisă de

Andrei Vela, vicepreședinte al 
Institutului român pentru rela
țiile culturale cu străinătatea.

A fost constituit apoi Comi
tetul de conducere al Asocia
ției de prietenie româno-egip- 
tene, al cărui președinte este 
Gheorghe Cioară, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. a 
P.C.R., prim-secretar al Comi
tetului municipal București al 
P.C.R., primarul general al Ca- 
oitalei,

încetarea din viață 
a tovarășului Walter Ulbricht, 

președintele Consiliului de Stat
al

BERLIN 1 — Agenția ADN 
transmite: Comitetul Central 
al Partidului Socialist Unit 
din Germania, Consiliu! de 
Stat și Consiliul de Miniștri, 
Prezidiul Camerei Populare și 
Prezidiul Consiliului Național 
al Frontului Național ale Re-

R.D. Germane
publicii Democrate Germane 
anunță cu adincă durere în
cetarea din viață, la 
1973, a tovarășului 
Ulbricht, membrii al
Politic al C.C. al
președintele Consiliului

1 august 
Walter 

Biroului 
P.S.U.G..

de

Stat al Republicii Democrate 
Germane.

Intr-un buletin medical se 
arată că Walter Ulbricht a în
cetat. din viață miercuri, la 
ora 12,55, ora Europei centra
le, după o boală 
a intervenit în 
«top cardiac.

grea. Moartea 
urma unui

Comitetului Central
al Partidului Socialist Unit din Germania
Consiliului de Stat 
al Republicii Democrate Germane

Stimați tovarăși,

BERLIN

cii și transformarea revoluționară a 
societății.

Tovarășul Walter Ulbricht a adus o 
contribuție remarcabilă la crearea și dez
voltarea primului, stat german al munci
torilor și țăranilor — Republica Democrată 
Germană —, la realizările acestuia în 
opera de construire a socialismului.

In funcțiile de mare răspundere pe care 
le-a îndeplinit, Walter Ulbricht a adus o 
contribuție de seamă la dezvoltarea rela
țiilor de prietenie și colaborare frățească 
între Partidul Socialist Unit din Germania 
și Partidul Comunist Român, între Repu
blica Democrată Germană și Republica 
Socialistă România.

Personalitatea tovarășului Walter Ul
bricht va rămîne neștearsă in memoria 
comuniștilor, a întregului popor român.

In numele Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, al Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, al 
întregului popor român și al meu personal, 
vă exprim profundele noastre condoleanțe 
in legătură cu încetarea din viață a tova
rășului Walter Ulbricht, membru al Bi
roului Politic al Comitetului Central al 
Partidului Socialist Unit din Germania, 
președintele Consiliului de Stat al Repu
blicii Democrate Germane.

Eminent conducător de partid și de stat, 
militant de seamă al mișcării comuniste 
internaționale, tovarășul Walter Ulbricht 
și-a legat strîns viața și activitatea'de cele 
mai importante evenimente ale istoriei 
mișcării comuniste din Germania, ale miș
cării comuniste și muncitorești interna
ționale, constituind un exemplu de dîrze- 
nie și hoțărîre în lupta împotriva exploa
tării și asupririi, pentru dreptate și 
progres social, pentru triumful ideilor pă-

Vitezele Progres pc verticală, stagnande avansare
în frontale

in realizarea multor obiective 8BN

soclal-cultnrole • a

*

Ion MUSTAȚA

(Continuare in pag. a 3-a)

Adunări generale ale oamenilor muncii

— Vă rugăm să ne spu
neți, mai întii, tovarășe vice
președinte, care este situa
ția actuală a învățămintului 
preșcolar in orașul Lupeni ?

este 
mai

— Ce v-a(i propus pentru 
viitor, referitor la extinde
rea rețelei de grădinițe, că
mine și crețe ?

— In urma recentei plenare a 
C.C. al P.C.R., am studiat posi
bilitățile existente și am stabi
lit un plan privind dezvoltarea

Ionica FIERARU
(Continuare in pag a 3-a)

peste
fa-
A-

i re

șantiere, 
situat la 
dezbătînd 

în compe-

de copii ; a- 
cu 1 

locuri 
trecut 

recentă a

Convorbire eu VICTOR BRAȘOVEANU, 
vicepreședinte al Consiliului popular al orașului Lupeni

înseamnă 
mai multe 
de anul

In atenție

(In pagina a 3-a)

vizitei în țara noastră a delegației de

(In pagina a 4-a)

Despre brigada lui Aurel 
Șoșoi, care execută galeria «le 
bază a panoului 1 a viitorului 
abataj frontal din stratul 15, 
blocul IV, s-au spus multe 
' orbe bune în cadrul minei 
Uricani.

Zilele trecute ani avut oca
zia să ne convingem din nou. 
că una din explicațiile succe
selor pe care le obține în 
mod constant această brigadă 
o constituie preocuparea pen
tru continua îmbunătățire a 
procesului de producție, pen
tru raționalizarea muncii. Ast
fel, șeful de schimb Mihai 
Bartok a confecționat un dis
pozitiv, simplu dar eficace ca
re contribuie la creșterea de
bitului de aer comprimat pen
tru alimentarea perforatoare
lor și la uniformizarea acestui 
debit.

S-a constatat 
folosirea noului 
tiv, timpul de
rare a găurilor de 
se reduce la jumătate, 
ce influențează pozitiv 
ductivitatea muncii realizate 
la lucrările de săpare.

NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

pc orizontala, pași itâtufi pc loc

că, prin 
dispozi- 

perfo- 
mină 
fapt 
pro-

La mina Aninoasa, preo
cupările pentru continua 
îmbunătățire a producției 
și a muncii se situează la un 
înalt nivel de interes atît 
din partea minerilor, cît și 
din partea corpului tehnico- 
ingineresc. Astfel, la suges
tia brigadierului Aurel Cris- 
tea, locțiitorul secretarului 
dr partid pe mină, conducă
torul unui frontal de mare 
capacitate, în planul de mă
suri adoptat recent de adu
narea generală a oamenilor 
muncii s-a prevăzut printre 
altele, dimensionarea mai 
optimă a cîmpurilor de aba
taj la cele trei mari fronta
le ale sectorului, din stra
tul V, blocul I.

Măsura adoptată va con
tribui la asigurarea unui de
calaj optim între cele trei 
frontale, la evitarea oricăror 
stagnări la înaintare, deter
minate de apropierea ciclică 
între formațiile de lucru.

Dacă adunarea reprezentan
ților salariaților Grupului de 
construcții al T.C.H. a dezbă
tut probleme de un nivel in
ferior — de nivelul șantieru
lui, de exemplu, așa cum s-a 
apreciat la sfîrșitul dezbateri
lor •— o simplă logică a fap
telor ne îndeamnă să credem 
că adunările de pe 
de asemenea, s-au 
un nivel inferior, 
probleme ce intrau 
tența echipelor, sau brigăzi
lor. După aceeași logică, cîn- 
tărind preocupările pentru în
dreptarea situației planului 
după interesul dovedit . pînă 
acum pentru realizarea lui, 
dacă adunarea generală nu a 
dezbătut cele mai ardente pro
bleme și nu a constituit mo
mentul care să marcheze

cotitură în activitatea din a- 
cest an, a constructorilor, pu
tem deduce că din partea mul
tor salariați preocupările pen
tru realizarea importantelor 
obiective social-culturale ale 
municipiului sînt scăzute, sau 
cel mult, se sjtuează la un ni
vel inferior de interes și stră
duințe.

Să recapitulăm, însă, un 
scurt bilanț: din sarcina de 
plan pe 1973, în primul se
mestru s-au realizat și predat 
beneficiarului un număr de 
370 apartamente. Pentru se
mestrul II au mai rămas de 
executat... 938 apartamente. 
Dacă în prima parte a anului 
s-a obținut un ritm de lucru 
de 2,4 apartamente pe zi, în 
semestrul II va trebui înregis
trat ritmul de cel puțin 4 a- 
partamente pe zi, ceea ce, să 
recunoaștem, solicită preocu
pări și străduințe cu mult su
perioare celor dovedite în se
mestrul I. Este vorba deci de 
o întîrziere substanțială, care, 
dacă a fost creată și din cau
ze subiective, nu poate fi re
cuperată fără o plenară anga
jare din partea brigăzilor, e- 
chipelor, colectivelor de pe 
șantiere. La această angaja
re plenară ne vom referi în 
rîndurile noastre, înțelegînd 
prin ea nu numai eforturile 
pentru intensificarea muncii 
pe șantiere, cît cele de gîndi- 
re tehnică, superioară, pen
tru o organizare judicioasă a 
muncii, pentru folosirea la 
maximum a potențialului șan
tierelor de construcții.

O primă dovadă a măsuri
lor de organizare ce se cereau 
a fi luate, urma să o consti
tuie planul de măsuri propus

de comitetul oamenilor mun
cii, adunării: reprezentanților 
salariaților. Acesta, însă, de
parte de a fi rezultatul unor 
străduințe și frămîntări care 
să aducă în fața salariaților 
cele mai ardente probleme, 
și cele mai potrivite soluții 
pentru recuperarea restanțe
lor, realizarea exemplară a 
planului pe semestrul II și 
pregătirea activității pe anul 
următor, s-a rezumat la mă
suri generale, fără un conținut 
concret, fără orizont. Unele 
din aceste măsuri sînt de-a 
dreptul de competența (dacă 
putem folosi expresia) echipe
lor. ..Transportul cu roaba se 
va face pe dulapi metalici care 
se vor da în inventarul șefu
lui de lot" — sună una din 
aceste măsuri pe care am re
ținut-o. drept exemplu, pen
tru a ilustra ..nivelul" planu
lui de.măsuri. însăși numărul 
acestora (al măsurilor) 
grăitor. Prin cele, nici
mult, nici mai puțin de 37 mă
suri propuse, s-a încercat, pe 
<fe o parte, acoperirea tutu
ror problemelor ce stau în 
fața șantierelor, sau echipelor, 
iar pe de altă parte, mobili
zarea cît mai multor compar
timente într-o muncă de am-' 
ploare. aducînd soluționări 
pentru unele neajunsuri, dar 
la nivelul șantierelor sau al 
formațiilor de lucru, și nu la 
nivelul de preocupări și com
petențe al grupului de șanti
ere. Așa se explică neaborda- 
rea soluționării unor pro

Individ
pentru
ce... •
rației**.

colectivitate
Etica muncii • Generozitate • -Culori 
un simplu portret ® Din mîinile lor haini 
Balada soțului „chiriaș**  • „Rebuturile edu-

Dezvoltarea învățămintului 
preșcolar, un sprijin concret 

pentru mamele din cîmpul 
muncii

Premiera cineclubu- 
lui uricănean

in documentele recentei plenare a Comitetului Central al 
partidului ca și cu alte numeroase ocazii, s-a accentuat rolul 
crescînd al femeii în societatea noastră, în sfera producției 
materiale și spirituale. Afirmarea femeii în viața socială 
presupune insă un ajutor mai marc in îndeplinirea atribu
țiilor de răspundere ce-i revin în creșterea și educarea copi
ilor, fapt ce atrage după sine cerința dezvoltării rețelei de 
grădinițe și creșe, cerință subliniată, de asemenea, cu tărie 
în ultimele documente de partid. Această cerință este inte
grată, desigur, intr-un ansamblu complex de măsuri menite 
să ducă la îmbunătățirea continuă a condițiilor do muncă și 
' iață ale femeilor.

Răspunzînd cu deosebită amabilitate întrebărilor noas
tre, tovarășul VICTOR BRAȘOVEANU, vicepreședinte al 
Consiliului popular al orașului Lupeni, ne-a relatat amănun
te referitoare la această problemă...

— La ora actuală, in orașul 
nostru există șase grădinițe cu 
t2 săli de clasă, care cuprind 
21 grupe de copii. De asemenea, 
mai avem o creșă aparținînd 
„Viscozei" cu o capacitate de 
50 locuri și în aceeași clădire 
există un cămin al centralei, cu 
60 de locuri.

extinsă a învățămintului pre
școlar. Mai concret, din aceas
tă toamnă vor lua ființă la noi, 
in oraș, noi grădinițe în zonele 
mai populate, astfel îneît vom 
ajunge la 17 săli de clasă cu 32 
de grupe în care vor fi cuprinși 
aproximativ o mie 
ceasta 
275 
ță 
vînd situația 
censămîntului copiilor de vîrs- 
iă preșcolară, pentru anul 
1973/74, există posibilități de 
cuprindere integrală a copiilor 
în vtrstă de cinci ani -i parțial 
a celor în vîrstă de patru ani.

Trebuie adăugat că avem a- 
sigurat deja numărul necesar 
de educatoare, îngrijitoare. De 
asemenea, pentru completarea

Ne scriu corespondenții.
Puncte de
Pe urmele

vedere, 
semnalelor critice ale ziarului.

încheierea
partid și guvernamentale a R. D. Vietnam, con 
dusă de tovarășul Fam Van Dong.

Celor prezenți la adunarea 
oamenilor muncii de la E.M. 
Uricani li s-a oferit o plăcu
tă surpriză. înaintea începe
rii adunării a fost proiectată 
prima producție a cineaștilor 
amatori din cadrul cineclu- 
bului de curînd înființat în 
localitate. Imaginile cotidie
ne ale orașului Uricani înfă
țișate în scurt-jnetrai au fost 
de o bună calitate tehnică, 
fapt care reprezintă o promi
siune pentru activitatea de 
viitor.

,.A tirul verde”

Din inițiativa ' Consiliului 
municipal Petroșani al Orga
nizației pionierilor, la caba
na ,,Straja" a fost organizat, 
zilele trecute, un concurs de 
orientare turistică dotat cu 
trofeul „Aurul verde". Con
cursul a angajat pionieri din 
întreaga Vale a Jiului si s-a 
bucurat de succes.

Lucrări gospodărești

l.a Lupeni la centrala ter
mică A 8 o formație de mun
că de la cooperativa „Deser
virea" Lupeni lucrează in
tens aici, la un zid de spri
jin și la pavarea cu piatră 
de rîu a unui taluz. Tot De
servirea" execută un anal 
pluvial pe str. Paroșeni și a- 
dăposturi pentru călători în 
stațiile de autobuz de la pia
ță și centrul Braia.

Bilete de odihnă pe 
litoral

a O-J.T. 
satisfacă 
bilete de

Filiala Petroșani 
este In măsură să 
toate solicitările de 
odihnă pe litoral, atlt la se
riile de 12 zile care încep în 
18 august cit și la cele care 
încep 1n 30 și 31 august, 1 și 
3 septembrie. Corespunzător 
categoriilor de confort, pre
turile sînt următoarele : l A 
1 223 lei ; l B 1 160 
lei. In prețul biletelor 
este inclus și transportai. Bi
letele pentru seriile care 
continuă ca și cele care în
cep In 1 și 3 septembrie se 
vind cu preț redus.
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ETICA MUNCII ...la E. M. Paroșeni, 
sectorul II

„Ucenicii" își întrec
in sectorul II condus de in

ginerul GHEORGHE MAR- 
CH1Ș. am cunoscut oameni 
devotați cărbunelui, afirmați 
în timp, la mina Paroșeni, 
brigadieri stimați, încununați 
de măreția faptelor de mun
că. Doi dintre aceștia sînt :
• NICOLAE BRUTU, care 

era la început un miner me
diocru acum cîțiva ani cînd 
a venit la mina Paroșeni. 
Ambițios și vrednic, a cîș- 
tigat repede încrederea tu
turor, fiind mai. întîi șeful u-

Cînd disciplina nu e... sfîntă
pentru toți

Așadar, în sectorul II mun
cesc oameni pricepuți, har
nici, mulți din ei cunoscuți ci
titorilor din coloanele ziaru- 
rului. Cu toate acestea, disci
plina profesională nu este în
totdeauna... sfîntă, pentru 
toți. Și, ceea ce e de netăgă
duit pentru un colectiv de 
muncă dornic mereu de a-și 
face datoria, este faptul că u- 
nii dintre aceștia, care ar 
trebui să imprime prihtr-o 
comportare ireproșabilă o no
tă generală de disciplină mi- 
crocolectivelor pe care le 
conduc, tocmai dînșii dau to
nul unor nerespectări a nor
melor de conduită înaintată, 
la locul de muncă.

Este vorba de maiștri, oa
meni care au în mina lor frî- 
nele producției în abataj. Ia
tă mai jos trei maiștri de la 
sectorul sus-numit care sînt e- 
xemple dar... nu demne de 
urmat.
• Maistrul minier CON

STANTIN BUȘE, din motive 
eu totul copilărești (nu-I avea 
*1 „la inimă" pe cel în cauză), 
* făcut uh pontaj fictiv. Ast
fel, un miner care a muncit 
la frontul de lucru, a fost pon
tat în regie dînd astfel curs 
nemulțumirilor, reclamațiilor. 
Colectivul a reacționat

POSTA PAGINII
+ Un grup de locatari din 

blocul nr. 3, str. Vasile 
Roaită, Petroșani : Incoe
rența în conceperea scrisorii 
și un lux de amănunte inuti
le ne-au împiedicat să sesi
zăm esența. „Să se termine 
odată — ziceți — cu existen
ța parazitară a unor astfel de 
indivizi!“ Dar ce fel de „in
divizi" sînt cei incriminați ? 
Doar că au trecut aparta
mentul de pe un nume pe al
tul ? Nu găsim necesară o 
intervenție a redacției...

♦ Elena Marlncaș, Vulcan: 
Aeuzați de necinste o vînză- 

nei brigăzi de pregătiri. Azi 
este tot brigadier. Colectivul 
pe care-1 conduce, se numără 
printre cele fruntașe, iar Ni- 
colae Brutu este un comu
nist de încredere, membru al 
comitetului de partid din ex
ploatare.
• Ucenicul și-a întrecut 

calfa, le place să spună cei 
care-1 cunosc pe brigadierul 
TITU TEACENCO, fostul u- 
cenic al lui Zaharia Costache. 
Minerul Teacenco a lucrat și 

prompt, punîndu-1 în discuție. 
Maistrul care a dovedit ne
cinstea, a fost trecut în rîn- 
dul muncitorilor pe care mai 
înainte îi conducea, ca artifi
cier. Este desigur neplăcut 
pentru el, dar așa este drept, 
echitabil...
• „Deși este un meseriaș 

bun, priceput maistrul ener
getic IOSIF OEGAR s-a do
vedit un slab organizator — 
ne-a spus secretarul comite
tului de partid, inginerul Do
rin Gheța. N-a știut să-și ți
nă oamenii în frîu.

Șeful sectorului II, ne-a dat 
mai multe amănunte :

— In loc să fie primul, să 
fie exemplu pentru ceilalți, el 
întîrzia frecvent de la pontaj. 
Duminica, cînd trebuia să fa
că revizii, el, în fruntea echi
pei, pleca mai repede de Ia 
locul de muncă, lăsînd lucrul 
neterminat sau făcut superfi
cial, la repezeală.

Despre acest lucru s-a dis
cutat mult și în organizația de 
bază și individual. I s-au dat 
nenumărate șanse, și-a luat 
angajamente. Degeaba. Locul 
lui trebuia să-l ia un om ca
pabil să conducă, să organi
zeze treaba, cu dragoste de 
muncă. Pentru cine va dori 
să-1 cunoască, fostul maistru 

toare, dar argumentele de 
care uzați sînt... șubrede. 
Chiar dacă s-ar fi întâmplat 
așa cum ne povestiți dv. (în 
ziua de 23 iulie ac., la ma
gazinul nr. 58), lipsa marto
rilor, în condițiile în care 
„acuzata" nu recunoaște fap
ta, e... hotărîtoare !

♦ Constantin Achim, Pe- 
trila : „Cauza" pe care o sus
țineți nu poate fi rezolvată, 
în prima fază, decît de către 
organele de miliție. Este vor
ba, dacă am înțeles bine, de 
ultraj la bunele moravuri.

calfele
lucrează cu complexul me
canizat. Cînd Zaharia s-a mu
tat la altă mină el a fost cel 
care i-a luat locul ca șef de 
brigadă. Modul în care își în
deplinește datoria la locul de 
muncă, faptul că brigada sa 
este mereu în frunte, sînt 
mărturiile trainice ale unei 
înalte conștiințe profesionale, 
ale dăruirii entuziaste mese
riei căreia i s-a consacrat pen
tru totdeauna.

Iosif Oegar poate fi găsit prin
tre electricienii de la sectorul I.
• Lă plată și la avans se 

știa ; parcă era „abonat" să 
absenteze nemotivat.

După fiecare nemotivată, 
cu regularitate era chemat în 
fața biroului organizației de 
bază, unde trebuia să dea so
coteală. Azi așa, mîine așa, a 
văzut că nu-i merge, că ser
viciul nu-i tîrg unde să vii după 
cum poftești. Pînă 1$ urmă, 
s-a dat pe brazdă și maistrul 
minier DUMITRU MAXIM 
(despre el fiind vorba), a înțe
les că exemplul cel dă 
ei minerilor, nu-i face cinste.

Maria MIREA

/--------------------
Fe experimentatul ma

estru al fontei incan
descente, turnătorul 

cu un palmares de 
multi ani petrecuți in dogoa
rea temperaturilor Înalte, 
pensionarul Marin Buturoagă, 
l-am aflat în plină activitate 
în hala turnătoriei din cadrul 
atelierului mecanic de la Li- 
vezeni al Fabricii de indus
trie locală. In aceeași postură 
în care-1 știam încă de pe 
vremea cînd lucră în turnă
toria de la întreprinderea de 
utilaj minier. Coordona, or
ganiza, hotăra cu impună
toarea-! energie, parcă am
plificată de robustefea sa fi
zică, de vasta sa experiență 
profesională, dobîndită de-a 
lungul a zeci de ani, mersul 
activității unei brigăzi de 
turnători, de data aceasta de 
Ia hala atelierului Livezeni al 
F.I.L.

Alături de acest veteran 
care, deși pensionat Ia limi
tă de vîrstă, continuă să lu
creze cu normă întreagă în 
industria locală, l-am intlln.it 
pe Ștefan Bulbucan, șeful ce
lei de-a doua brigăzi de tur
nători de aici. Mult' mai tî- 
năr — un băiejandru —, dar 
energic și neînfricat în fata 
temperaturii fontei incandes
cente, parcă anume făcută 
să-și întreacă colegul mai în 
vîrstă, să preia și să poarte 
mai departe cu cinstea și dem
nitatea cu care a făcut-o Ma
rin Buturoagă, ștafeta hărni
ciei turnătorilor. Aceste do-

Dialogul pe viu între meșter și ucenic — cale sigura a reuși

tei în formarea noii generații de muncitori.

Strungarul Simion Pascu și ucenicul Ion Curta de la I.U.M.P. 

secția mecanică în timpul executării unui aparat de cuplare 

pentru funicular.

Foto : Ion LICIU

uă brigăzi din care lac parte 
Sabin Coșovea, Francisc A- 
dămut. Ion Haias, Gheorghe 
Bulbucan și al(i turnători, 
miezuitoarele Rozalia Kiss și 
Maria Cotea, polizatoarea Su- 
sana Gudor, sînt de fapt, îm
preună cu cubiloul care intră 
și iese din funcțiune o dată 
cu ele, inima halei de turnă
torie a atelierului. Cînd cu
biloul nu funcționează, iar 

ilîiii 
uni mutrei...

oamenii celor două brigăzi 
sînt antrenați în alte treburi 
decît în operafia de turnare 
propriu-zlsă, deși se lucrea
ză, hala e cuprinsă de o li
niște nefirească. Din mlinile 
harnice ale acestor oameni, și 
în condifii limitate de meca
nizare, rodește o gamă varia
tă de produse din metal soli
citate de diverse întreprinderi 
cit și de populație. Ei sînt cei 
care durează cu măiestrie 
profesională în ascunzișurile 
numai de dînșii cunoscute ale 
nisipului viitoarelor forme ale 
metalului și tot ei toarnă nu
meroase piese din fontă și a- 
luminiu, cu diverse destina
ții. Unele din aceste piese au 
o funcționalitate indepen
dentă. Altele sînt componente 

ale unor instalații de la Com
binatul siderurgic Hunedoara, 
ale mașinilor unelte produse 
de Uzina mecanică Cugir. O 
parte sînt livrate unor între
prinderi locale ca Exploata
rea de gospodărie locativă, 
Exploatarea de gospodărie co
munală, iar altele sînt desti
nate prin intermediari sau 
direct unor beneficiari ex
terni. Printre principalele pie
se turnate în această modestă 
hală și de oamenii ei harnici 
se numără sabota de frînare 
C.F.R., grătarele pentru cen
tralele termice, elementele de 
grătar pentru agiomeratoare- 
le de la Hunedoara, hidranfii 
livrați unor beneficiari din 
R.F. Germania. Pentru satis
facerea cerințelor populației, 
la cererea întreprinderilor co
merciale, F.I.L. execută aici 
diverse tipuri de plite și gră
tare pentru sobe și cazane de 
baie. Semnificativ este, de a- 
semenea faptul după cum 
spunea maistrul Eugen Pa- 
șudet'i — că producția reali
zată de cele două brigăzi din 
hala turnătoriei acoperă a- 
proape jumătate din produc
ția atelierului. Aceasta în
seamnă valoric aproape 250000 
lei pe fiecare lună. Și, în 
ceea ce îi privește pe turnă
tori, îndeosebi pe Ștefan Bul
bucan și Marin Buturoagă, ei 
sînt gata să sporească aceas
tă pondere cu care vin în 
producția atelierului.

T. țAțARCA

GENEROZITATE
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normal, 
dă de

dova-

...Intîlnim, cotidian, la colega de lingă noi, în toate profe
siile, în toate locurile, dovezi infinite și neaiișate ale omeniei. 
Dovezi ale unei virtuți care presupune o serie de alte . virtuți. 
Intilnim acte de devoțiune, de afecțiune oferită fără zgîrcente, 
generos. Risipitor aproape. Dovezi ale unei imense dragoste. 
Dovezi de cheltuire sufletească la cote,'aș spune, mai înalte 
chiar decit le bănuim in aparentă......Tot ceea ce facem noi —
ne spune, la serviciul A.R.T.I. al Spitalului unificat Petroșani, 
asistenta LUCREȚIA PREJA (în fotografie) — este necesar

normal
mari disponibilități sufletești, necesar

și normal să oferim omului pe care-1 îngrijim sentimente
le noastre sincere. Fiecare pacient își are „romanul" lui, „dra
mele" lui trăite, experiență de viață, traume psihice poate. Nu 
putem să rămînem reci. Nu ne putem permite să fim nervoase. 
Sau distante. E necesar și normal să pătrundem în... misterele 
sufletești ale pacientului, să-i oferim chiar mai mult decît el 
așteaptă, e necesar și normal să îndeplinim, măcar pentru cî- 
țeva ore, funcțiile familiei. Oamenii cu care „lucrăm" au nevoie, 
in primul rînd, de căldură. Trebuie să ne simtă prietene ale lor. 
sincere, devotate..."

... Mereu lingă bolnavi, cu o afecțiune oferită generos. Lu
cretia Preja e nu numai o asistentă medicală bine pregătită 
profesional. E un om. Un om care, zilnic, tace dovada imense 
sale dragoste fală de semeni. Un om apreciat de colegi, stlmm 
de toii bolnavii pe cate-i tratează. Un om integru, o colegă, o 
prietenă... (v. t.)

„Rebuturile educației44
Există loc sub soare pen

tru toți. Absolut pentru toți! 
Da, așa e. Numai că vedeți, 
fiecare e cu... locul Iui. Și 
dacă ocupi locul altuia, ești 
neavenit, devii imponderabil 
și mai devreme sau mai tîr- 
ziu, ești... expulzat. Ce să 
caute, de exemplu, un imberb, 
aflat la vîrstă pîrguirii me
relor crețești și pripite, pe 
locul unui om frămintat de 
creativitate, a cărui inteli
gență „pîrjolește" totul în 
jur ? Ce caută, de exemplu, 
un grup de zurbagii gălăgi
oși, ciopliți în grabă lîngă fo
cul stins al unei educații ne
glijate, într-o sală de specta
cole civilizată ?.,.

...Da, e adevărat, spectaco
lul prezentat, luni seara, pe 
scena Casei de cultură a sin
dicatelor din Petroșani, de 
valoroasa formație „Phoenix" 
din Timișoara, a avut mai
mult decît antren. A fost
fabulos construit. „Cei ce 
ne-au dat nume" (denumirea 
spectacolului) a beneficiat de 
un „libret" ingenios conce
put, melodiile avansau spre 
sală, intim, în arpegii largi, 
definind pacea celor care 
au păstrat caracterul etnic a! 
poporului nostru. Se cerea, 
în sală, liniște. Se cerea un 
flux armonios, curgător între 
scenă și sală. Melodiile de 
muzică ușoară cunoscute nu 
aveau decît menirea unor... 
„cartilagii" între „scenele" 
spectacolului, puternic im
plantat în sentimentul nostru 
patriotic. Un spectacol cuceri
tor, curat. Cîntecului nostru 
popular i se dăruiseră alte 
veșminte. Alte vitralii se a- 
șezau peste lumina lor ori
ginală. Porneau, spre o exis
tență nouă, cîntece cunoscute 
din moși-strămoși, despre a-

nu au ce căuta, 
în nici un caz, 

intr-o sală de spectacole!
notimpuri, cîntece de viață 
și muncă, bocete, balade, me
lodii ale unor oh’ eiuri stră
vechi. Nicolae Covaci, com
pozitorul și șeful formației, e 
de-a dreptul un virtuoz al 
ghitarei, îi știe toate tainele, 
e un „chirurg de mare clini
că" al acestui i;. trument e- 
lectric la modă loszef Kappl 
s-a „ridicat" rl!n Petrila, e un 
instrument valoare, a 
pătruns subtil în dedesub
turile „meseriei". Nu aveau 
altă intenție „p ioenix-ii" de 
pe scenă decît de a ne oferi 
un spectacol de culoare și 
ritm, tematic, cu multă mi
gală Și ?... Ce cre
deți ci ce ’ntîmpJo în sală, 
nu numai în părțile ei peri
ferice, sus Ia „cucurigu" (ca 
și altădată !) ? Un grup de 
tineri (prea tineri chiar) s-au 
dezlănțuit ca niciodată. Ur
letele de apași cu care i-au în
tâmpinat pe cei de pe scenă 
au devenit dintr-odată prea 
„neîncăpătoare" pentru cei ce 
aveau doar impresia că... 
simt muzica. Și-au început 
dansul" Scălîmbăiolile Cu 

mîinile ridicate în sus, cu 
..tremens“-uri dizgrațioase, cu 
cămăși dezbrăcate deasupra 
capetelor, și cu plete fîlfîind. 
atrăgeau atenția tuturor că

\\

ei sînt „în transă" și pot să 
„danseze" și printre... scau
nele sau pe culoarele unei 
săli de spectacole! Un ritual 
de paparudă insolit (de pe 
scenă) era „acompaniat" în 
sală —• dans Dezagrealu ă
priveliște ' Cmc erau ? Ni
meni nu știe. In tot cazul ti
neri. Și, mai ț>re'is. elevi 
Ievi în vacanță. Elevi. Sau 
tineri muncitori, u- enici'! A ■ 
cestora, oare, nu le face ni
meni educație ? Chiar nimeni? 
Nimeni nu le-a spus vreodată 
care trebuie să le fie compor 
tarea într-o sală de specta 
cole ? Manifestare spontană, 
în acord cu ceea ce simt cei 
din scenă ? Da, de unde ! To
tul era premeditat Totul — 
urletele, chiotele, contorsiuni
le insensibile ale tinerilor, p*  
care nu greșim dacă-i numim 
huligani — denotă pur și sim
plu că ne aflăm în fața unor 
evidente „eșecuri" ale educa
ției. Pînă cînd însă, ne între
băm, vom fi nevoiți să supor
tăm apropierea acestora in
tr-o sală de spectacole ? Pînă 
cînd ?

■1 loc sub soare pentru toți 
Locul „rebuturilor educației" 
nu e, în nici un caz, într-o 
sr>" <a„oie

V. TEODORESCU

Oameni de lîngă noi

„Culori" pentru 
un simplu portret

,,S-ar putea vorbi despre mulți oameni de aici. De la con
strucțiile metalice, secția prelucrări la rece a I.U.M. Petroșani. 
Unii sînt foarte bine cunoscuți. Nu numai în uzina noastră. Pe 
el însă, îl știm doar noi. II cunoaștem ca pe propriul nostru fiu. 
Da, aici în uzină, e bine cunoscut. Și oamenii și mașinile îi 
cunosc biografia. Pe de rost. Pentru că au trăit-o și o trăiesc 
alături de el..." Cui aparțin cuvintele ? Nimănui. Intrasem în 
secția respectivă de cîteva secunde și parcă-mi vorbea întreaga 
secție despre cel pe care doream să-l cunosc...

...Lăcătușul Ion Giț este fostul adolescent sfios, care ve
nea în urmă cu 19 ani, aici, la tatăl său, de meserie turnător. 
A îndrăgit de pe atunci uzina. Uzina care l-a primit și l-a 
crescut. Ucenicul de altădată, crește acum muncitori, li încon
joară pe tinerii ucenici cu dragoste și le împărtășește tainele 
meseriei. Iar muncitorii pe care-i conduce ca șef de brigadă îl 
stimează și au pentru el numai cuvinte de laudă. De altminteri, 
șeful secției, Aurel Aron, și secretarul comitetului de partid 
din uzină, Dumitru Boța, l-au numit într-o bună zi „tatăl'' 
grinzilor pășitoare. Pentru că, deși este specializat în con
fecționarea utilajelor de preparare, el cu brigada sa a lucrat 
la lotul experimental de grinzi pășitoare pentru E.M. Dîlja, la 
care a executat partea de construcție metalică. Acum, tot la 
grinzi lucrează. II place lui să facă tot ce-i mai dificil și orice 
noutate care apare, cine-o ia în primire ? Giț. Este normal ca 
satisfacțiile să fie mai mari. Oricum, ca să lucrezi o grindă e 
lucru foarte complex ! Mai ales că este ceva nou, necunoscut 
pînă acum. Trebuie să ai experiență și multă siguranță. Să ai 
cutezanță și pasiune. Iar el le are pe toate. Dar nu numai atît. 
Membrii brigăzii simt în permanență afecțiune, grija, sprijinul 
ce-l au din partea șefului lor.

Faptele lui Ion Giț nu sînt cu totul neobișnuite. Dimpo
trivă, ele sînt firești. Sînt fapte de muncă ale unui comunist. 
Ele sînt „culorile1’ în care prinde contur, puternic reliefat, chi
pul șefului de brigadă, în toată vigoarea sa morală.

Ion Giț a cunoscut uzina de copil, a crescut cu ea iar 
acum este unul din cei mai harnici fii ai săi. EI va rămîne 
categoric aici, toată viața, și-i va dărui totdeauna uzinei ev 
brațul vrednic și eu mintea ageră, o părticică din faimă.

...Faptele lui fon Giț nu sînt ieșite din comun. Neobișnuite. 
Dimpotrivă. Sint fapte firești. Fapte de muncă ale unui comunist. 
Ele sînt „culorile” în care prinde contur, puternic reliefat, chipul 
șefului de brigadă, in toată vigoarea sa morală...

I
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Există - și, din păcate, nu 
puțini - un soi ciudat 
de chiriași pe care iro

nia amară a lui Topîrceanu nu 
i-a parodiat, dar care sînt tot 
așa de grăbiți să plece ca și 
eroul călător din „balada chi
riașului" său : E vorba de cei 
ce-și părăsesc într-o zi familia, 
lăsînd-o în voia soartei. Căci în 
felul lui, soțul - dezertor e tot 
un chiriaș. Atîta doar că în lo
cul camerei, „închiriază" o... ne
vastă. Temporar, un an, doi, ca 
orice închiriere. Apoi, cînd vin 
copiii pe lume și „chiria" plăti
tă vieții de familie - astfel 
„mobilată” - crește, îl apucă, 
așa deodat’, dorul de ducă :
„Dar simt că m-apasă pereții, 
Eu sînt chiriaș trecător,
In scurtul popas al vieții 
Vreau multe schimbări de de

cor"...
Și astfel, chiriaș grăbit, el plea
că în căutarea de alte „camere 
de-nchiriat", cu un tainic bun 
rămas rostit doar pentru sine : 
„Rămîi sănătoasă... nevastă : 
Imi iau geamantanul și plec 
C-așa mi-e viața-o goană, 
Și astfel durerile trec..."

Așa a plecat Ion Bragari din 
Petrila, părăsindu-și copiii și 
soția pentru a doua oară, după 
ce mai fusese condamnat pen
tru abandon. Așa a plecat Ga
vrila Crișan din Lupeni, ca să nu 
plătească copiilor săi pensia de 
300 lei. Așa au plecat Virginia 
Bîrlida pentru alt bărbat și 
Gheorghe Suciu pentru altă fe
meie, uitînd de copii, de casă 
de îndatoriri.

Au plecat lăsînd în urma lor 
„frigul" și durerea. Dacă ar fi 
lăsat numai rîsul încremenit de 
pe buzele copiilor și somnul fă
ră vise al acestora, lacrimile 
soțului rămas cu dorurile lui vis
colite, cu inima pustiită și. cu

nădejdile lui frîrlte, și încă ar 
fi un preț prea scump plătit a- 
venturii !

Suferința umanizează dacă 
nu umilește. Suferința provoca
tă de cel ce-și abandonează fa
milia este întotdeauna umilitoa
re. Căci el încalcă, prin ușurin
ța Iul inconștientă, nu numai 
îndatoririle legale, ci însăși le
gile firii și ale omeniei.

Dorul de ducă al celui ce-și

credință, in mărunte interese și 
tocmeli ca și cînd loamea, fri
gul, dreptul la viață, ar putea 
fi amin-fe. mințite sau înduple
cate.

Abandonul de familie este 
delictul egoismului împins pînă 
la meschinărie și al insensibili
tății coborîte la temperatura be
tonului. Inuman, primitiv și jos
nic, el jignește bunul simț, ul- 
tragiază cele mai pure senti-

BALADA SOȚULUI 
„CHIRIAȘ11

• Rămîi sănătoasă... nevastă !
• Delictul egoismului și al insen
sibilității ® Familia — vatră 
sfîntă...
părăsește familia are prea pu
țin din boema călătorului în
drăgostit de zări și din nesta
tornicia chiriașului grăbit să 
„schimbe decorul", din balade
le topîrceniene.

Motivațiile abandonului de 
familie sînt cu mult mai prozai
ce. Ion Bragari nu-și achită o- 
bligațiile părintești, pur și sim
plu pentru că nu vrea : Gheor
ghe Suciu, ca să nu-și supere 
noua „nevastă" ; Gavrilă Crișan, 
pentru că i se pare pensia prea 
mare ; Virginia Birlida, pentru 
că așteaptă mai întii împărțea
la agoniselii comune cu soțul ei. 
Afecțiunea și respectul familial 
sînt convertite, astfel, în rea

mente, încalcă cele mai firești 
îndatoriri, anulează pinâ și in
stinctul patern (sau ma
tern). Un delict ce-l si
tuează pe autorul său în 
zona subumanului și pe care 
nici chiar legea pădurii nu-l 
cunoaște decît ca un caori- 
ciu al naturii (ca în cazul cu
cului - pasăre sură... ironizat 
de popor). „Cărțile junglei", 
ale lui R. Kipling conțin, dimpo
trivă, mărturii mișcătoare despre 
devotamentul părintesc al ne- 
cuvîntătoarelor. lată un frag
ment semnificativ din povesti
rea despre Mowgli, puiul de 
om, adoptat și crescut în. hai- 
ticul Lupilor Seeoneei ;

- Ce zici, mamă ? Ai de 
gînd să-l ții ?

- Să-l țin ? răspunse Lupoai
ca abia răsuflînd. A venit la 
noi noaptea, dezbrăcat, singur 
și flămînd... Să-l țin ? Sigur că-l 
voi ține...

Comparația cu lumea celor 
ce nu cuvîntă ooate să nu ne 
măgulească. Dar lecția ei, pen
tru cei ce încalcă legile firii și ale 
omeniei, este, neîndoios, ustu
rătoare.

„Chiriaș" grăbit, înainte de 
a-ți lua geamantanul cu iluzii 
amăgitoare și s-o pornești în 
lume, chibzuiește îndelung ! 
Familia ta ca și oricare alto 
nu este cameră de-nchiriat, 
pe care să o părăsești cu boe- 
mia celui ce hoinărește „de 
teamă să nu se fixeze" ! Ea 
este vatra copiilor tăi așa cum, 
cindvo, a fost vatra părinților 
tăi. E dacă vrei, mai mult 
chiar : este memoria și veșni
cia oricărei colectivități trăini
cia și continuitatea ei Căci 
FAMIIIA e începutul și sfirșitul 
oricăror bune rinduieli ome
nești. Școală a alfabetului pur
tării, ea este chezășia celor 
,,san’<» ani de-oensă", școală 
o caracterului, ea este plămada 
omului nou ; scoală a vieții, ea 
este examenul virtuții civice, 
izvor de bucurii si împliniri. In 
ea - celulă a ființei sociale — 
se răsfrînge chipul și sufletul a- 
cesteia, ca apele cerului în bo
bul de rouă. Si tot în eo ne 
reaăsim așa cum am fost : 
buni sau răi. Căci trăim în alții - 
în cei mai apropiați nouă — 
arin ceea ce I? dăruim si ne 
'eqăsim în ei mai adevârați 
decît ne năstrăm noi înșine- 
S-o resoectăm. deci, ascultînd 
îndemnul poetului : „Și Caso ta 
sâ-ți fie veșnic sfîntă..."

David MANIU

intlln.it
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O chemare entuziastă
TENIS DE MASA

INVENȚII
In ee privește acti

vitatea de producție în 
26 iulie a.c. comuniștii, 
în număr de peste 90. 
întregul colectiv al 
sectorului III de la mi
na Vulcan aveau extra
se peste planul lunar 
180 de tone de cărbu
ne. Dar nu despre a- 
cesț lucru doresc să 
scriu acuma. Acum 
vreau să relev în cîte
va rînduri entuziasta 
participare a comuniș
tilor acestei organizații 
de bază la acțiunile 
gospodărești-edilitare. 
In cursul săptămînii 
trecute ei au efectuat 
peste 400 de ore mun
că patriotică nivelînd 
peste i 500 metri pă- 
trați din suprafața noii 
baze sportive din Vul
can. Deși timpul nu

a fost prea prielnic, ei 
nu au dat înapoi, res- 
pectîndu-și cuvîntul 
dat. I-am văzut pre
zenți la muncă pe Au
rel Chetroiu, secreta
rul organizației de ba
ză, pe maistrul Nicolae 
Dtimitraș. pe Gheor
ghe Udreanu, C. Costi- 
că, Emeric Biro, Du
mitru Sabăit, Constan-

Vulcan la finalizarea 
lucrărilor*  gospodărești 
in curs de realizare, 
biroul organizației de 
bază din sectorul III 
a adresat organizați
ilor de bază de pe ra
za orașului Vulcan o 
chemare mobilizatoare 
în care sînt prevăzute, 
între altele, următoare
le obiective :

tățeni, fie de la locul 
de muncă, fie din blo
cul sau strada unde lo
cuiește și împreună să 
participe la realizarea 
noii baze sportive a 
orașului și a locului de 
agrement de Ia brazi.

După cum era de aș
teptat. chemarea a fost 
îmbrățișată cu căldură 
de comuniștii din or-

tin Prisecaru și pe Ște
fan ache Pricop, secreta
rul organizației U.T.C. 
din sector. *■

Pe baza rezultatelor 
de pînă acum și pentru 
amplificarea participă
rii în continuare a co
muniștilor din orașul

Q Fiecare comunist 
să efectueze în urmă
toarele luni 12 ore de 
muncă patriotică din 
care 6 ore pînă la 23 

August;
• Fiecare comunist 

să mobilizeze alături 
de el unul sau doi ce-

ganizația 
sectorul 
care s-a 
participe 
ducerea ei în viață 
fost comunistul Dumi
tru Tătărcan, maistru 
miner. EI a asigurat 
adunarea generală că

de bază din 
III. Primul 
angajat să 

activ la tra- 
a

va lua parte la lucrări
le de la arena sportivă 
împreună cu tot schim
bul său. Chemarea a 
fost susținută și de co
muniștii Tudor Moldo
van, Constantin Prise
caru, Vasiie Mihnea, 
Dumitru Popa. Ștefa- 
nache Pricop.

Dacă toate organiza
țiile de bază din oraș 
ar sprijini, fiecare du
pă posibilitățile ei, 
ceastă chemare, 
două lucrări de 
interes cetățenesc 
arena sportivă și locul 
de agrement —, ar 
putea fi amenajațe în- 
tr-un timp mai scurt, 
spre mîndria și satis
facția populației în
tregului nostru oraș.

Tudor MUCUȚA, 
deputat

Puncte de vedere mereu în frunte I

îndemnul datoriei 
împlinite

Rod al spiritului 
creator

tineret al 
de masă, 

intens pen- 
campionate 

disputa,

Realizarea de către colecti- 
I vul Exploatării de gospodărie 

comunală Petroșani a planului 
de prestări de servicii pe se
mestrul I al anului curent in 
proporție de 102 la sută a 
produs satisfacție in rîndul 
reprezentanților salariaților 
întreprinderii prezenți la re
centa adunare generală a oa
menilor muncii. Darea de sea
mă prezentată de tovarășul 
inginer GHEORGHE ROMO- 
ȘĂN a relevat aportul colec
tivelor din cadrul întreprin
derii la acest succes, precum 
și sarcinile lor de viitor. Pe 
secții, în munca pentru reali
zarea și depășirea planului pe 
primul semestru s-au eviden
țiat, între alții, conducătorii 
auto Iancu latcovschi, Ioan 
Florănescu, Sotirache Mitite
le, Sever Miclea, muncitorii 

k

Stolcz, La-Pavel Pall, Pavel _____
dislau \ erșanschi, Alexandru 
Hidan din atelierele de în
treținere a parcului auto de 
la Petroșani și Lupeni, Nico
lae Stoica și Dumitru Călu- 
șeru (prestări de servicii), 
Vasiie Cîmpeanu și Pavel Bo- 
gotoi (apă-canal).

încurajat și mobilizat 
bilanțul rodnic de pe prima 
jumătate 
lectivul 
gospodărie comunală s-a 
gajat ca, sub conducerea 
ganizdfiei de partid și Îndru
marea permanentă a comite
tului oamenilor muncii, să-și 
organizeze tot mai bine acti
vitatea pentru îndeplinirea 
sarcinilor ce îi revin, a planu
lui pe întregul an-1973 la toți 
indicatorii.

a anului,
Exploatării

Constantin SULTAN 
revizor tehnic, E.G.C.

de

co
de 

an- 
or-

Un 
de Ia 
tre care s-au numărat ingi
nerii Sabin Florea, Nicolae 

. Maszny, Gheorghe Biro pre
cum și maistrul mecanic Io
sif Maior, în urma unor stu
dii minuțioase, a trecut Ia 
înfăptuirea mecanizării 
transportului liantului utili
zat la fabricarea brichetelor 
de cărbuni de sortul ovoide 
— a bitumului —, din stocul 
de depozitare direct în topi- 
toare.

Eforturile fizice ale munci
torilor care asigurau alimen
tarea topitoarelor cu liant 
au fost astfel preluate de 
mecanizare. In plus, opera
țiile se efectuează acum în- 
tr-un timp mult mai scurt. 
Constructorii noii instalații 
de mecanizare — brigăzile

colectiv de specialiști 
preparația Petrila prin-

conduse de Henrich Lorentz, 
Ursa Cornel și Constantin 
Popescu, care cuprind numai 
oameni de nădejde — au 
confecționat cu multă price
pere cele două benzi trans
portoare avînd, prima, o lun
gime de 77 metri, iar a doua 
de 25 metri prin care se asi
gură transportul și alimenta
rea topitoarelor cu smoală. 
Tot lor li se datorește con
fecționarea din rezervele in
terne ale întreprinderii a u- 
nui nou radiator care reduce 
timpul de topire a smoalei 
de cocs din topitorul nr. 3 de 
la 8 la 4 ore. Este un succes 
pe care preparatorii petri- 
leni îl dedică apropiatei săr
bători, ziua de 23 August.

Marin BRĂDUȚ 
muncitor preparația Petrila

politică
Iia librăria „ion Crean

gă" din Petroșani a so
sit broșura ce conține 
„Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la 
Plenara C.CJ al P.C.R. 
din 18—19 iunie 1973 cu 
privire la dezvoltarea și 
perfecționarea învăță- 
mîntului" și „Hotărîrea 
Plenarei CC. al P.C.R. 
din 18—19 iunie 1973 cu 
privire la dezvoltarea și 
perfecționarea învăță- 
mîntului în Republica 
Socialistă România". Au 
sosit, de asemenea, de 
curînd, lucrarea în 3 vo
lume, intitulată „Parti
dul Comunist Român 
detașament activ al ma
rii armate revoluționare 
internaționale", precum 
și „Istoria Franței", tot 
în 3 volume, de Jacques 
Madaule.

creioane...
lată că și în probleme cu 

cizme de cauciuc trebuie să 
umblăm cu mănuși. Desigur, 
la figurat, și desigur, numai 
determinați de unii salariați 
care ar avea obligația să do
vedească aceleași fine manie
re, dar tratează subiectul ciz
melor... fără mănuși.

— După ce aceste cizme a- 
gradul de uzură în 
mai pot fi întrebuin- 
prezentăm cu ele in 
magazie, cerînd allp-

jung la 
care 
fate, 
mînă la 
le în schimb, povestea deu
năzi un miner, la o consfătui
re de lucru. Toate sînt simple 
pînă aici. Dar, iată cum înce
pe caruselul greutăților:

•— Bonul de comandă, vă rog, 
nl se cere la magazie.

întocmim bonul, așa cum 
sună prevederile magaziei, a- 
pelînd la secretara, sau se
cretarul de sector (pe unde 
mai există) dacă nu direct la 
inginer. Cu bonul întocmit, cu 
două semnături obținute pe 
bon, ajungem din nou la ma
gazie :

— Avizul serviciului aeraj, . 
vă rog, ni se mai cere, pe a- 
celași ton amabil.

Obținem și acest aviz,

nu 
ne

social
Cartea

rată cu omul.
O apreciere ia care să se 

tină foarte mult.

ajungem, iarăși, la ușa maga
ziei :

— Viza contabilității, vă 
rog.

Ne îndreptăm spre contabi
litate. Aici, într-o clipă de 
răgaz creată de o oarecare a- 
glomerare la ușa serviciului, 
avem timpul necesar să numă
răm semnăturile: una a se
cretarei, a doua a șefului de 
sector, a treia de la aera) și 
protecția muncii. Vor mai 
urma una de la contabil apoi 
încă două la magazie.

Toate acestea, își încheie 
relatarea minerul nostru, pen
tru o pereche de cizme de 
cauciuc, in schimbul căreia 
predăm magaziei cizmele ve
chi, ca dovadă a întrebuință
rii și neînstrăinării lor. De ce, 
oare, atîtea semnături ?

Ziceam la început că relata
rea celor povestite de miner 
o facem cu mănuși. De reți
nut, însă, că unele cerințe ale 
operativității în asigurarea e- 
chipamentului de protecție, 
nu sînt tratate la fel. In cazul 
cizmelor de cauciuc, vina nu o 
poartă nici magazia, nici con
tabilitatea, și nici 
Dar, cineva, desigur o poale 
elimina.

Fluctuația, după cum știm, 
continuă. Multi tineri dornici 
de muncă se angajează la 
exploatările miniere, dar, tot 
atît de multi, pleacă. Din mo
tive întemeiate, sau fără mo
tive. Din vina ortacilor, bri
gadierului, maistrului, sau din 
vina lor.

La plecare, așa ca și cu pu
țin timp în urmă Ia angajare, 
sînt Intrebafi asupra motive
lor ce îi determină să pără
sească abatajele, iar răspun
surile diferă de la caz la caz. 
După ce sînt Intrebafi, și după 
ce tinerii răspund așa cum se producției, în munca deslășu- 
pricep, cazul fiecăruia devine 
încheiat, și viața decurge mai 
departe. Urmează alte anga
jări, însoțite de alte plecări...

Pe toată această iilieră a

Intr-adevăr,
• ••

Pe marginea articolului 
„De ce nu este igiena Ia ea 
acasă în toate unitățile ali
mentare 7", apărut în „Stea
gul roșu" nr. 7 364 din 7 iu
lie 1973, conducerea între
prinderii comerciale locale 
de stat pentru produse ali
mentare ne comunică urmă
toarele :

„Intr-adevăr, unitățile ali
mentare care deservesc 
muncitorii forestieri, nu sînt 
dotate cu agregate frigorifi
ce și aceasta din mai multe 
motive: conform instrucțiu
nilor în vigoare, toată dota- 
ția acestor unități aparține 
Intr^nrinderii forestiere. în
cepi”'! cu localul în care 
funcționează, pînă la mobi
lier. ohltepfja întrenr|r>r1„"ii 
noastre fiind numai aceea 
de a asigura fondul de mar
fă : în nici un punct de am
plasare a acestor magazine 
nu există curent de forță, 
deci chiar dacă ar exista a- 
gregatc frigorifice. acestea 
nu ar putea funcționa. La u- 
nitatea nr. 20 din Dilja Ma
re, IntT-adevăr nu există fri
gider, deoarece nu există 
nici curent de forță. în ceea 
ce privește funcționarea a- 
gregatelor de frig. aceasta 
se asigură pe baza contrac
tului pe care îl avem cu 
I.R.U.C. Deva, filiala din 
Petroșani. Referitor la cele 
8 tone de pește congelat pe 
care noi le-am fi aruncat pe 
..apa sîmbetei". vă putem 
forma doar că au existat 
kg pește congelat care, 
cauza unor defecțiuni
instalația de frig a depozi
tului, s-au depreciat de așa 
natură incit nu s-au mai pu
tut da în consum. SuM’niem 
insă faptul că nimeni, nici 
statul nici întreprinderea nu 
a pierdut din această cauză 
nici un leu. deoarece acest 
pește a fost prelucrat în să
pun, Ia Cooperativa „Drum 
nou" din Tg. Jiu 
valoarea a fost 
integral.

Este adevărat

nele nr. 9 și 14 din Petroșani 
nu dispun de substanțe 
clorigene, pentru simplul 
motiv că nu au grup sani
tar. Aceste unități funcțio
nează în localuri închiriate 
și personalul de servire fo-' 
Iosește grupul sanitar al 
„proprietarilor".

In ceea ce privește igiena 
personalului, a 
noștri, aceasta 
rește zilnic de 
colectiv de 
al întreprinderii

du-1 totodată în scris, că la 
o nouă abatere i se va sus
penda permisul de conduce
re pe tâmp de o lună.

Progres

•y

in- 
500 
din 

la

iar contra- 
recuperală

că magazi-

salariaților 
se urmă- 

întregul 
conducere 

și ori

„...Nu se vor 
mai repeta!“

® lldiko Gydngyoși
La Brașov, a fost reunit, nu 

de mult, lotul de 
României, la tenis 
care se pregătește 
tru apropiatele
europene ce se vor 
anul acesta, între 6 și 12 au
gust, la Atena.

Din lot face parte și juni
oara nr. 
pornită de pe 
Văii Jiului, 
ILDIKO GYONGYDȘI.

• - I
1 a țării, jucătoarea I 

meleagurile 
din Lupeni, 

Ulti-

mele meciuri de verificare le-a 
terminat neînvinsă, ocupînd 
primul loc și dreptul de a re
prezenta țara noastră la aceas
tă prestigioasă confruntare 
internațională. După recen
tele turnee în R. P. Chineză, 
Bulgaria, U.R.S.S., Danemarca, 
Cehoslovacia, Iugoslavia. R. D. 
Germană, tânăra jucătoare își 
continuă seria succeselor, pe 
calea consacrării 
mos sport...

® in tabără, la Buzău
Buzău,S-a reîntors, de la 

grupul de tenismeni copii ai 
Școlii sportive Petroșani, care 
au participat timp de 18 zile 
la un program de pregătire 
și odihnă sportivă. Tabăra, 
organizată sub auspiciile Mi
nisterului Educației și Invă- 
țămîntului, a reunit jucătorii 
fruntași vizați pentru loturile 
naționale de copii și juniori 
De la secția din Petroșani a 
Școlii sportive a participat 
campioana națională, la cate
goria 10—12 ani, EVA FE- 
RENCZI, iar de la secția din

în acest fru-

Ionel Taloș 
Roșu, Lavo- 
și Violeta

verificare, o

Lupeni, jucătorii 
fon Scorțar, Ilie 
rica Samșudean 
Grădinaru.

La jocurile de
comportare foarte bună a a- 
vut jucâtoarea Lenuța Brădă- 
țeanu de la secția din Luperji, 
antrenată de prof Otto Da
ra dies.

De altfel, în ansamblu, re
zultate în comportarea disci
plinată și locuri fruntașe în 
meciurile de verificare au ob
ținut majoritatea tenismeni- 
lor din Valea .Țiului prezenți 
în tabără.

Pe urmele 
semnalelor 

critice 
ale ziarului
VV ...

de cîte ori se găsesc sa- 
lariați care htl le respectă, 
acestora li se aplică sancți
uni administrative".

Intr-adevăr, dar... parcă se 
făceau n-ecesare și niște mă
suri !

Vinovatul
a

sancționat
Apărută în ziarul nostru 

din 13 iunie a.c.. rubrica 
noastră .De pe drumuri a- 
dunate", relata abaterile de 
Ia normele de circulație pe 
drumuri publice ale șoferului 
Ștefan Stoica, din 
Grupului de ■ 
T.C.H

Cazul a fost 
către miliția 
Petroșani care, 
justețea celor 
sancționat pe Ș. S. cu o a- 
menda de 250 lei, avertizîn-

serviciul 
șantiere al

cercetat de 
municipiului 

constatând 
relatate, a

Referitor la articolul „Nu 
am să renunț !“, apărut în 
„Steagul roșu" nr. 7 363 din 
6 iulie 1973, Grupul de șan
tiere Valea Jiului al T.C.H. 
Deva ne comunică următoa
rele : „Efectuînd verificările 
necesare Ia Șantierul nr. 3 
Vulcan, s-a constatat că în 
ziua de 14 iunie 1973 » s-a 
dat tînărului Ștefan Neme- 
cek fișa de angajare pentru 
a-și face vizitele medicale. 
Toate vizele medicilor pe 
fișa de angajare sînt datate : 
16 iunie 1973. Tov. Ștefan 
Nemecek ne-a relatat că. 
luni 18 iunie 1973, s-a pre
zentat la Șantierul nr. 3 Vul
can, pentru a i se întocmi 
formele de angajare și luare 
in evidență. Salariata care 
răspunde, Ia Șantierul nr. 3 
Vulcan, cu problemele de 
angajări fiind în concediu 
din data de 18 iunie 1973 
(6 zile), conducerea șantieru
lui a însărcinat o altă sala
riată să rezolve, pe lîngă 
sarcinile sale și problemele 
de angajări la șantier, însă 
această tovarășă. Ecaterina 
Stănoiu. din diferite motive 
neîntemeiate, a tărăgănat 
angajarea tînărului în timpul 
cel mai scurt. Aceasta s-a 
produs a doua zi. în 19 iunie 
1973. Pentru dezinteresul de 
care a dat dovadă, Ecaterina 
Stănoiu a fost aspru criti
cată și sancționată cu ..mus
trare" de către conducerea 
Grupului. Informăm redac
ția că, atît la Grupul de șan
tiere cît și pe șantierele 
noastre, problema angajări
lor se rezolvă în genere ope
rativ. în aceeași zi cînd so
licitantul prezintă fișa de 
angajare, cu vizitele medica
le făcute. In ce privește ca
zul de la 
acesta îl
în viitor 
șurile ca 
nu se mai repete".

Șantierul 3 Vulcan, 
considerăm... unic, 

vom lua toate mă- 
astfel de cazuri să

aerajul.

fluctuației există însă, cîteva 
întrebări nerostite, cîțiva 
tori care nu sînt trași la 
pundere. Poate, lucrurile 
căpăta un alt curs dacă, 
pă plecarea unui tinăr. șeful 
de brigadă sau maistrul ar fi 
întrebați, și ei, de ce a ple
cat noul angajat din brigada 
sau revirul ce-1 conduc ? Și, 
poate, iluctuajia ar ii cu mult 
redusă, dacă, din răspunsul pe 
care l-ar da brigadierul, sau 
maistrul, ar decurge o apre
ciere asupra calităților aces
tor conducători nemijlociți ai

pe verticală, stagnări
pe orizontală, pași bătuți pe loc 

în realizarea multor obiective
social-culturale

(Urmare din pag. 1)

la sine, 
discuțiilor, 
un nivel 

în jurul 
valoare

bleme majore cai asigurarea 
în perspectivă a forței de 
muncă, pentru sarcinile de 
plan sporite ale anilor viitori, 
utilizarea cu maximum de e- 
ficiență a efectivelor actuale 
etc. In concluzie, tonul și con
ținutul planului de măsuri al 

. comitetului oamenilor muncii 
au determinat, de 
tonul și conținutul 
canalizîndu-le spre 
de interes inferior,
unei problematici de 
scăzută.

Care sînt, de fapt, 
mele șantierelor - i 
Fără pretenția unor descope
riri de ultimă oră și fără pre
tenția ultimului cuvînt, vom 
insera cu prilejul acestor rîn- 
duri, cîteva probleme ce 
se par mai elocvente :

— Adunarea salariaților 
a confirmat pentru semes
trul I (confirmare ce nu o 
contestăm nicidecum) aproape 
300 d. ■ fruntași în producție. 
Deci, din 3—4 salariați, unul 
e fruntaș. Sau (cum s-au pe
trecut lucrurile în multe ca
zuri) din doi zidari, zugravi 
sau dulgheri unul e fruntaș 
și cîștigă „Olimpiada zida
rului" sau a zugravului, iar 
celălalt 
restanțe 
ție.

, proble- 
noastre ?

ni

creează colectivului 
la planul de produc-

La un bloc (G1-2) aflat 
în faza finală a lucrului (ridi
cat pe verticală) nu lucrează 
nici un zidar. ..Este o situație 
unică nemaiîntâlnită în con
strucții" — a fost apreciat 
faptul. In același timp, pe 
mașinile de transport sînt 
menținuți muncitori-încărcă- 
tori care nu sînt folosiți eu 
chibzuință, nu sînt orientați 
spre calificare în alte mese
rii (dulgheri, zidari, zugravi), 
meserii primordiale pentru 
șantier de construcții.

— Faptul că dezbaterile 
ocolit problemele mari 
grupului a fost ilustrat și
următorul exemplu : după ter
minarea adunării discuțiile au

un

au 
ale
de

continuat în grupuri mici. Una 
din discuții a încercat să re
zolve problema angajării 
pensionarilor pe șantiere. Cu
noaștem hărnicia acestor pen
sionari, avem considerație 
pentru experiența acumulată 
de aceștia, dar revitalizarea 
șantierului nu trebuie încer
cată oare cu forța de muncă 
tînără ? Mai ales că, se cere 
nu numai rezolvarea unor si
tuații de moment, ci a unor 
probleme văzute în perspec
tiva lor.

Pe această temă — a forței 
de muncă, a calificării ei — 
sînt multe de spus. Tot așa 
cum sînt multe de spus pe 
tema gospodăririi materiale
lor (lipsa de ciment poate fi 
rezolvată acționînd prin eco- 
homii, prin combaterea risi
pei, nu neapărat prin... supli
mentări de repartiție) a folo
sirii utilajelor, a creșterii do
tării etc.-

Colectivul grupului de șan
tiere se află în fața unor sar
cini de plan care cer mobili
zarea activă a tuturor salaria
telor care au luat cuvîntul, în 
cadrul dezbaterilor, au dove
dit multiple preocupări pen
tru îmbunătățirea situației. 
Șefii de șantiere Nicolae Sa- 
su și Cornel Vasian, maistrul 
mecanic Petru Petrovan, Ale
xandru Gheorghe, contabil,
Nicolae Țabrea. tâmplar,

Ștefan Dodoc, zidar, Vasiie 
Sumlanschi, betonist, Dumitru 
Roșu, zidar, și alții, au criti
cat stări de lucruri ce trebuie 
grabnic Înlăturate, au 
propuneri judicioase. ____
discuțiile erau canalizate din 
capul locului spre o altă arie 
de preocupări, dacă planul de 
măsuri propunea reprezentan
ților salariaților alte puncte 
de reper, fn activitatea pentru 
etapele următoare, discuțiile 
se situau și ele la un alt ni
vel, aducînd rezolvări concre
te, conducînd la o plenară 
angajare a colectivului în re
alizarea sarcinilor de plan.

lucru a se
al partidu- 
Nicolae 
municipiul 
anului tre-

Din nou să recapitulăm I 
volumul de apartamente pre
văzut a se construi este spo
rit, ca urmare a suplimentă
rilor acordate Văii Jiului, cu 
prilejul vizitei de 
cretarului general 
lui, tovarășul 
Ceaușescu, în 
nostru, în toamna
cut. Pentru dezvoltarea econo
mică a bazinului carbonifer 
sînt necesare condiții tot mai 
optime de locuit. Sarcinile de 
plan la construcția de aparta
mente trebuie îndeplinite în 
mod exemplar. Aceasta cere 
concentrarea tuturor eforturi
lor în cea de a doua jumătate 
a anului, pentru recuperarea 
restanțelor create încă ■ din 
luna ianuarie, ca și pregăti
rea din timp a fronturilor de 
lucru pentru anul următor.

Sînt sarcini mobilizatoare 
pentru colectivul de construc
tori din Valea Jiului, cărora 
trebuie să Ii se răspundă prin- 
tr-o angajare plenară a tutu
ror forțelor de pe șantiere, 
prin participarea „cu trup și 
suflet" la înălțarea grabnică a 
blocurilor la predarea în ter
men a locuințelor către be
neficiari.

făcut 
Dacă

mobilierului necesar — o parte 
o avem deja, — pentru salarii, 
chirii, combustibil, am solicitat 
suplimentarea bugetului ce ni 
s-a aprobat, cu încă 94 400 lei.

— Ce ne puteti spune des
pre dezvoltarea rețelei de 
creșe și cămine pe Ungă u- 
nitățile industriale ?

— In anul care vine, va lua 
ființă o creșă patronată de 
I.F.A. „Viscoza", în cartierul 
Viscoza II, cu o capacitate de 
o sută de locuri. O a doua cre
șă, a Consiliului popular, va 
avea aceeași capacitate. Iar ac
tuala creșă — cămin se va ex
tinde și va rămîne definitiv nu
mai cămin cu program săptă- 
mînal.

In concluzie, în Lupeni, vor 
exista 200 de locuri fată de 50

căminul cu program săptămî- 
nal.

Desigur viața progresează și 
în anii următori rețeaua de gră
dinițe, cămine și creșe se va 
dezvolta mai mult. Preconizăm 
să ajungem lă nivelul marilor 
orașe, uncie copiii sînt luați de 
acasă dimineața cu mijloacele 
proprii acestor forme de învă- 
tămînt preșcolar și aduș: îna
poi după terminarea programu
lui de lucru al părinților. Pînă 
atunci, însă, este sigur că, în- 
cepînd cu toamna aceasta, ma
mele care se află în , cîmpul 
muncii să dispună de mai mari 
posibilități de a-și lăsa copii*  
in siguranță în timpul cît se 
află la serviciu, bucurîndu-se 
astfel de un sprijin prețios în 
creșterea și educarea copiilor.

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Farkaș 

Maria, eliberată de preparația Petrila. O declar nulă.
PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Voinea Du

mitru, eliberată de E.M. Livezeni. O declar nulă.
CAUT îngrijitoare doi copii. Giobanu Constantin, 

Gheorghe Șincai 7/1 Petroșani.
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încheierea vizitei delegației 
de partid și guvernamentale 
a R. D. Vietnam, condusă 

de tovarășul Fam Van Onng
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Miercuri dimineața, delega
ția de partid și guvernamen
tală a Republicii Democrate 
Vietnam, condusă de tovară
șul Fam Van Dong, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului celor ce Muncesc 
din Vietnam, prim-ministru al 
guvernului R. D. Vietnam, 
și-a încheiat vizita oficială de 
prietenie făcută in țara noas
tră, la invitația Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Român și a guvernului 
Republicii Socialiste România.

Din delegație au făcut par
te tovarășii Le Thanh Nghi, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al Partidului celor ce 
Muncesc din Vietnam, vice- 
prim-ministru, Nguyen Co 
Thach, viceministru al aface
rilor externe, general maior 
Tran Sam, viceministru al a- 
părării naționale, Nguyen 
Van Dao, viceministru al co
merțului exterior, Nguyen 
Dang Hanh, ambasadorul 
R. D. Vietnam la București.

Aeroportul Otopeni, unde a 
avut loc ceremonia plecării 
era pavoazat cu drapelele de 
stat ale celor două țări. Pe 
frontispiciul salonului de o- 
noare se aflau portretele to
varășilor Ion Gheorghe Mau
rer și Fam Van Dong. Pe 
mari pancarte erau înscrise în 
limbile română și vietnameză 
urările: ..Trăiască unpatea și 
colaborarea dintre țările so 
cialiste!“, ..Trăiască prietenia 
frățească, alianța și colabora
rea dintre Republica Socialis
tă România și Republica De
mocrată Vietnam !“.

împreună cu oaspeții, so
sește la aeroport, tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer, mem
bru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului de Miniștri.

La aeroport se aflau tovară
șii Paul Niculescu-M’zil și 
Gheorghe Rădulescu, membri 
ai Comitetului Executiv, ai 
Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinți 
ai Consiliului d" Miniștri, Mi
hail Florescu, ministrul indus
triei chimice, Dumitru Tur-

Sosirea
SOFIA 1 (Agerpres). — La 

invitația C.C. al P. C. Bulgar 
și a guvernului R. P. Bulga
ria, miercuri a sosit la Sofia, 
într-o vizită oficială de prie
tenie, delegația de partid și 
guvernamentală a R. D. Viet
nam condusă de Fam Van 
Dong, membru al Biroului Po
litic al C.C. al Partidului ce
lor ce Muncesc din Vietnam, 
primul ministru al R. D. Viet-
nam.

In aceeași zi, Stanko Todo-
rov, membru al Biroului Po-
litic al C.C. al P. C. Bulgar,

---- <,-----

Convorbiri
Nixon — Tanaka

WASHINGTON 1 (Ager
pres). — Primul ministru al 
Japoniei, Kakuei Tanaka, și-a 
încheiat, miercuri, convorbiri
le purtate timp do două zile 
la Casa Albă cu președintele 
Richard Nixon. Problema a- 
bordată cu prioritate în ca
drul discuțiilor avute a fost 
ameliorarea relațiilor econo
mice și comerciale dintre Ja
ponia și Statele Unite, decla
rațiile celor doi interlocutori 
conținînd evidente concesii 
formale, menite să restabileas
că vechile raporturi, deterio
rate mai ales de schimburile 
comerciale și de instabilitatea 
monetară.

•■»••

JOI, 2 AUGUST

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Ultimul cartuș ; Repu
blica : Vacanță la Roma; 
PETRILA : Motodrama; LO- 
NEA — Minerul: Antracit; 
ANINOASA : Voi sări din 
nou peste băltoace ; VUL
CAN ; Ceața; LUPENI — 
Cultural: Pe aripile vîntului; 
URICANI: Cowboy.

5.00 Buletin de știri; 5,05 
Melodii in zori de zi: 5.20 
Dragi mi-s cîntecul și jocul; 
5.40 Jurnal agrar; 5,50 Mu
zică ușoară ; 6,00—8,08 Ra- 
dioprogramul dimineții; 8.08 
Matineu muzical; 8,25 Mo" 
ment poetic; 8,30 La micro

cuș, adjunct de șef de secție 
la..C.C. al- P.C.R., Nicolae 
Ghenea, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, Ion 
Stoian, adjunct al ministrului 
comerțului exterior, general
colonel Sterian Țîrcă, adjunct 
al ministrului apărării națio
nale, Radu Constantinescu, 
vicepreședinte al Comisiei gu
vernamentale pentru colabo
rare și cooperare economică 
și tehnică, Tudor Zamfira, 
ambasadorul României Ia Ha
noi, conducători de instituții 
centrale și organizații obștești, 
generali și ofițeri superiori, 
ziariști.

Sînt. prezenți șefi de misi
uni diplomatice acreditați în 
țara noastră, membri ai Am
basadei R. D. Vietnam și alți 
membri ai corpului diploma
tic.

împreună cu numeroși cp- 
tățeni ai Capitalei au venit la 
aeroport pentru a ura drum 
bun oaspeților tineri vietna
mezi, care se află în tara 
noastră la studii sau la spe
cializare.

Fanfara intonează imnurile 
de stat ale Republicii Demo
crate Vietnam și Republi
cii Socialiste România.

Tovarășii Fam Van ..Dong și 
Ion Gheorghe Maurer .trec în 
revistă garda de onoare. Con
ducătorul delegației de partid 
și guvernamentale a R. D. 
Vietnam își. ia rămas bun de 
la șefii misiunilor diplomatice, 
de la persoanele oficiale ro
mâne aflate pe aeroport.

La despărțire, tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer și Fam Van 
Dong își string cu căldură 
mîinile, se îmbrățișează.

De pe scara avionului, to
varășul Fam Van Dong salută 
încă o dată pe conducătorii de 
partid și de stat ai țării noas
tre, pe numeroșii oameni ai 
muncii care aclamă pentru 
prietenia dintre Republica 
Socialistă România și R. D. 
Vietnam, pentru solidaritatea 
frățească pe care poporul ro
mân o nutrește față de eroi
cul popor vietnamez.

(Agerpres)

la Sofia
președintele Consiliului . .de 
Miniștri, a avut o întrevedere 
cu Fam Van Dong, după care 
au început convorbirile dintre 
dejegațiile de partid și guver
namentale ale R. P. Bulgaria 
și R. D. Vietnam, conduse de 
prim-miniștrii celor două țări 
— informează agenția BTA.

Frumoasa clădire a Univ ersității din Moscova, înălțată impreună cu un întreg complex 
de alte clădiri cu arhitectură similară, de un grup de arhitecți, in 1930.

fon. melodia preferată; 9,00 
Buletin de știri; 9,30 Odă 
limbii române; 9.50 Muzică 
ușoară; 10,00 Buletin de știri; 
10,05 Folclor din țara Moți
lor; 10.30 Patria in limpe
zimi de vers; 10,45 Recital 
de harpă Nicanor Zabaleta; 
11,00 Buletin de știri; 11.05 
Muzică ușoară; 11,15 Din ță
rile socialiste; 11,30 Corul Fi
larmonicii „Oltenia" din Cra
iova; 12)00 Discul zilei — 
Sacha Distel; 12,30 întâlnire 
cu melodia populară și inter
pretul preferat; 13,00 Radio
jurnal; 13,30 Concert de 
prînz; 14,00 Compozitorul 
săptămînii: 14.40 Muzică
populară; 15.00 Buletin de 
știri; 15,05 Tribuna radio ; 
15.15 Muzică de estradă: 15,40 
Formații participante la con
cursul coral „Cîntare patriei" 
16,00 Radiojurnal ; 16,15
Duete vocale și instru
mentale de muzică populară;
16,30 Știința la zi: 16:35 Me
lodii de Camelia Dăscălescu 
țULiviu Ionescu; 16,50 Pu

încheierea lucrărilor 

plenarei C. C.
al P. C. din Japonia

TOKIO 1 — Corespondentul 
Agerpres, Florea Țuiu, trans
mite : Marți s-au încheiat, la 
Tokio, lucrările celei de-a 11-a 
Plenare a C.C. al Partidului 
Comunist din Japonia.

In ultima zi a lucrărilor ple
narei s-au purtat discuții pe 
marginea raportului C.C., pre
zentat de Tetsuzo Fuwa, pre
ședintele Secretariatului C.C., 
și au fost adoptate unele 
rapoarte ale Prezidiului C.C.

Guvernul libanez a Instituit controlul asupra Instalațiilor 
petroliere aparținînd companiei americane „Medreco"

BEIRUT 1 (Agerpres). — 
Guvernul libanez și-a institu-' 
it, marți seară, pentru o dura
tă de trei luni, controlul a- 
supra tuturor instalațiilor pe
troliere aparținînd companiei 
americane „Medreco" — Me
diterranean Refinind Compa
ny — a anunțat ministrul eco
nomiei, Nazih Bizri. Guvernul 
a adoptat această hotărîre 
după ce Medreco a închis ra
finăria de la Sidon, în sudul 
tării. în urma eșuării tratati
velor angajate între oficiali
tățile libaneze și reprezen
tanți ai companiei în legătură 
cu prețul petrolului brut și al 
celui rafinat. In legătură cu 
aceasta, se reamintește că so
cietatea respectivă a cerut, în 
luna februarie, creșterea pre
țului petrolului brut care ali
mentează rafinăria și reajus
tarea prețului la produsele 
rafinate livrate Libanului. 
Dar. după cum a declarat mi
nistrul economiei, Nazih Bizri, 
„prețurile solicitate de Me
dreco pentru . petrolul brut și 
cel rafinat erau prea ridicate 
în comparație cu prețurile 
medii practicate în Liban".

Totodată, se precizează că 
,'hotărîrea guvernului libanez 
nu va afecta aprovizionarea 
ritmică a pieței interne cu 
produsele petroliere necesare. 
Piața libaneză, a spus minis
trul economiei, nu va suferi 
de nici o penurie de carbu- 

blicitate radio; 17,00 Antena 
tineretului; 17,25 Suita a II-a 
din baletul ..Daphnis și 
Chloe"; 17.45 Nestemate fol
clorice: 18.00 Orele serii: 
20,00 Zece melodii preferate; 
20,45 Consemnări; 20,50 Or
chestra Romeo Bazarea; 21,00 
Revista șlagărelor; 21,25 Mo
ment poetic; 21,30 Bijuterii 
muzicale; 22,00 Radiojurnal; 
22,30. Concert de seară; 24,00 
Biiletin.de știri; 0,03—5,00 
Estrada nocturnă.

9,00 Curs de limbă fran
ceză. Recapitulare (5).

9,30 Prietenii lui Așchiuță.

10,00 Telex.

10,05 Tehnic-club (reluare).

10,25 Moment folcloric.
10,50 Bucureștiul necunos

Satomi Hakamada, vicepre
ședinte al Prezidiului Perma
nent al C.C., a vorbit despre 
importanța, apărării partidu
lui și lupta împotrivă atacuri
lor elementelor teroriste de 
dreapta.

In încheiere, plenara a a- 
doptat, în unanimitate, o de
clarație cu privire la evoluția 
situației politice și sarcinile 
forțelor progresiste.

ranți, întrucît rezervoarele 
companiei, asupra cărora gu
vernul și-a instituit, de ase
menea, controlul, conțin peste 
550 000 barili de petrol, ceea 
ce reprezintă o cantitate su-

Lideri ai Congresului National 
African arestați de autoritățile 

rasiste de la Salisbury
SALISBURY I (Agerpres).

— Autoritățile rasiste de la 
Salisbury au arestat, în ulti
mele zile, șase membri ai con
ducerii Congresului Național 
African (A.N.C.), partid care 
Se pronunță pentru apărarea 
drepturilor populației africa
ne majoritare din Rhodesia
— anunță agențiile Reuter și 
Associated Press, reluînd o 
declarație a președintelui 
A.N.C., Abel Muzorewa. In 
declarația sa, președintele 
A.N.C. a arătat că a aflat cu 
oroare, și dezgust- de - noile a- 
restări întreprinse de autori
tățile rasiste. „In prezent, a 
spus el. sîntem convinși, mai 
mult ca oricînd, că guvernul 
rasist al lui Ian Smith nu do
rește o soluționare pașnică a 
problemei rhodesien-a".

După cum a anunțat Abel

cut. „Cu bastonul prin 
București".

11,10 Telecinemateoa Ciclul 
John Ford. Filmul ar
tistic : Tot orașul vor
bește.

12,40 Petroliștii din Vîlcele. 
Reportaj.

13,00 Telejurnal.

17.30 Emisiune în limba ma
ghiară.

18.30 Telex.

18,35 Momente muzicale în 
decor brașovean. Mu
zică de cameră.

19,20 1001 de seri.

19.30 Telejurnal. . Cincinalul 
înainte de . termen, 
1973 — an hotărîtor.

20,00 Cîntecul săptămînii. 
„Tinerețe milenară".

20,05—21,59 Seară pentru ti
neret.

22,00 24 de ore. Din țările 
socialiste.

22.30 Aplauze pentru ro
mâni.

Vizita 
secretarului 

general 
al O. N. U. 

la Praga
PRAGA 1 (Agerpres). — 

Ludvik Svoboda, președintele 
Republicii. Socialiste Ceho
slovace, l-a primit, miercuri, 
pe secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, care 
se află într-o vizită la Praga 
— informează agenția CTK.

Se anunță, totodată, că se
cretarul general al O.N.U. a 
avut convorbiri cu Bohuslav 
Chnoupek, ministrul de ex
terne al Cehoslovaciei.

ficientă pentru cîteva luni. In 
același timp, la Beirut s-a a- 
nunțat că statul libanez va 
prelua achitarea retribuțiilor 
lunare ale salariaților „Medre
co".

Muzorewa, printre persoanele 
arestate se află vicepreședinte
le A.N.C., N. K. Ndhlovu, re
cent ales in această funcție, și 
secretarul organizatoric al 
partidului, John Chirisa. Alți 
doi lideri ai A.N.C. au fost 
arestați în ultimele luni .în 
baza unei legislații speciale 
introduse de autoritățile ra
siste, care permite acestora 
deținerea fără proces a unor 
persoane considerate pericu
loase pentru liniștea regimu
lui.

Acțiuni ofensive 
ale forțelor patriotice 

cambodgiene
PNOM PENH 1 (Agerpres). 

— Forțele patriotice cambod
giene au continuat, în cursul 
zilei de marți, acțiunile ofen
sive asupra pozițiilor trupelor 
lonnoliste din imediata apro
piere a capitalei Pnom Penh. 
Luptele s-au desfășurat în 
suburbiile Takmau și Key, în 
zona sudică a orașului, la 
cinci kilometri de capitală. In 
partea de nord-vest a capita
lei, au avut Ioc lupte deose
bit de grele, chiar în peri
metrul defensiv al trupelor
inamice.

Noi acte de violentă în Cipru
NICOSIA 1 (Agerpres). — 

Situația din Cipru continuă 
să rămînă încordată, semna- 
lîndu-se noi acte de violență. 
Astfel, în noaptea de marți 
spre miercuri. în localitatea 
Antios Amprovios, a avut loc 
un schimb de focuri între o 
patrulă a poliției și un grup 
de persoane înarmate, rămase 
neidentificate. Miercuri dimi
neața, într-o localitate situa
tă la 30 km de Nicosia ex

Pronoexpres
La Concursul PRONOEX

PRES din 1 august 1973 au 
ieșit cîștigătoare următoare
le numere :

Extragerea I 1, 7, 22, 32, 
24, 42.

Extragerea a-II-a 11. 30.
17, 9. 10.

Fond de premii 1 475 660

.Valorile temperaturii în
registrate în cursul zilei de 
ieri :

Maximele : Petroșani; 23 
grade ; Paring 13 grade.

Minimele : Petroșani 10 
grade ; Paring 8 grade.

PENTRU URMĂTOARE
LE 24 DE ORE : Vreme în 
general instabilă, cu cer va
riabil. Se vor semnala pre
cipitații sub formă de averse 
de ploaie însoțite de descăr
cări electrice. Vîntul va su
fla din sectorul sudic.

Festivalul Mondial al 
si Studenților de
• Activitate deosebit de intensă

BERLIN 1 — Coresponden
tul Agerpres, Constantin Var
vara, transmite : Desfășurarea 
celui de-al X-lea Festival 
Mondial al Tineretului și 
Studenților are loc într-o pe
rioadă în care coordonata 
principală a evoluției politice 
pe arena internațională este 
tendința tot mai evidentă în
dreptată spre destindere și 
colaborare trainică între po
poare. De aceea manifestările 
politice de miercuri, care au 
cuprins un miting de masă 
desfășurat sub lozinca „Pentru 
pace, securitate și cooperare 
internațională", au constituit 
unul dintre momentele revela
toare ale Festivalului. La mi
ting a participat Willi Stoph. 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.S.U.G., președinte
le Consiliului de Miniștri . al 
R. D. Germane.

Pentru toți reprezentanții 
tineretului ideile securității 
și cooperării reprezintă un 
puternic factor de mobilizare. 
Ele întrunesc adeziunea a nu
meroase organizații de cele 
mai diferite orientări, de la 
comuniști și social-democrați, 
pînă la conservatori și mem
bri ai grupărilor politice con
fesionale. Este expresia inte
resului profund al tinerei ge
nerații pentru instaurarea pe 

/ planeta noastră a unui climat 
durabil de pace și colaborare 
fructuoasă între națiuni, pen
tru eliberarea umanității deîntrevedere Juan Peron Ricardo Balbin

BUENOS AIRES 1 (Ager
pres). — La Buenos Aires a 
avut loc o întrevedere între 
fostul președinte Juan Peron,

Ca rezultat al atacurilor cu 
mortiere lansata de forțele 
patriotice la Prek Ho, pe șo
seaua nr. 2, numeroși soldați 
ai forțelor lonnoliste au fost 
scoși din luptă.

Atacate din toate direcțiile, 
trupele lonnoliste' se află în 
totală derută. Masivul sprijin 
al aviației americane s-a sol
dat cu bombardarea, din gre
șeală, a pozițiilor lonnoliste 
din zona de sud-est, la mai 
puțin de 20 km de capitală.

plozii puternice au distrus 
cinci automobile și au produs 
daune clădirilor din apropie
re. Poliția a operat în ultime
le 24 de ore, numeroase ares
tări.

Referindu-se Ia situația cre
ată de continuarea acțiunilor 
teroriște, președintele Maka- 
rios a declarat, într-o confe
rință de presă, că sporirea 
numărului acestor acte deter
mină guvernul să ia toate mă
surile și dispozițiile necesare 
pentru combaterea lor.

Șeful statului cipriot a re- 
afiramt, cu acest prilej, că 
problema Ciprului trebuie re
zolvată prin discuții între re
prezentanții celor două comu
nități din insulă.

Sport — Telex — Sport — Telex
RIO DE JANEIRO 1 (Ager

pres). — Turneul interzonal 
de șah de la Petropolis (Bra
zilia) a continuat cu disputa
rea partidelor întrerupte 
Liderul clasamentului, marele 
maestru iugoslav Liubomir 
Liubojevici, a obținut o nouă 
victorie, cîștigînd, la mutarea 
a 51-a, partida întreruptă In 
runda a 5-a cu argentinianul 
Oscar Panno. Alte rezultate: 
Hort. — Kagan 1—0 : Hug — 
Ivkov remiză : Gheller — 
Bronstein 1—0 : Mecking — 
Portisch remiză ; Panno — 
Kagan 1—0.

★

PARIS 1 (Agerpres). — Fi
nalele zonei europene și fina
la zonei americane din cadrul 
competiției de tenis pentru 
„Cupa Davis" se vor desfă
șura în zilele de 3, 4 și 5 au
gust. In finala zonei europe
ne a Grupei A, la București,

Tinerelului 
la Herlin
a delegației române

coșmarul unor noi războaie și 
respectarea dreptului sacru al 
popoarelor de a-și decide sin
gure destinul, pentru partici
parea la soluționarea marilor 
probleme ale lumii.

Activitatea delegației româ
ne a fost deosebit de intensă. 
Reprezentanții ei au exprimat 
pozițiile tineretului nostru 
Ia mitingurile, conferințele și 
alte manifestări politice ale 
zilei de miercuri. Astfel, so
lii tineretului nostru au fost 
prezenți Ia mitingul de masă 
organizat sub deviza „Pentru 
pace, securitate și cooperare 
internațională", la forumul 
„Cooperarea organizațiilor in
ternaționale, regionale și na
ționale în lupta pentru conso
lidarea păcii. oentru un viitor 
mai bun al tineretului".

Un loc deosebit în suita a- 
cestor manifestări îl ocupă 
conferința consacrată proble
melor europene, în cadrul că
reia delegații noștri au luat 
cuvîntul asupra temelor: 
„Pentru nace, securitate si co
operare în Europa" ; „Securi
tatea europeană si cooperarea 
regională" : „Posibilitățile de 
cooperare economică, politică 
și culturală în Europa", inter
vențiile lor fiind urmărite cu 
un deosebit interes de parti
cipant!.

Membrii delegației româno 
și-au spus cuvîntul în cadrul 
seminariilor. colocviilor și a 
altor manifestări politice.

candidat unic al Partidului 
Justițialist la viitoarele ale
geri prezidențiale, programa
te pentru 23 septembrie ax., 
și Ricardo Balbin, liderul U- 
niunii Civice Radicale, a doua 
forță politică din țară. La 
sfîrșitul reuniunii. Ricardo 
Balbin a declarat că „întreve
derea a fost consacrată exa
minării problemelor interne 
și unui efort comun pentru 
găsirea unei soluții care să 
permită depășirea situației e- 
xistente". La rîndul său, Juan 
Peron a apreciat convorbirile 
ca „foarte pozitive". S-a su
bliniat că cei doi lideri poli
tici au ajuns la un acord de
plin, cane va fi supus apro
bării respectivelor partide.

Aceasta este a doua convor
bire între Juan Peron și Ri
cardo Balbin, după întoarce
rea în țară a fostului pre
ședinte.

Misiunea „Skylab“

Primele experiențe științifice
HOUSTON 1 (Agerpres). — 

Medicii misiunii „Skylab" au 
apreciat ca „foarte încuraja
toare" starea sănătății celor 
trei membri ai actualului e- 
chipaj al stației spațiale. Pre
cizarea a urmat unei convor
biri efectuate, miercuri după- 
amiază, cînd astronauții au 
raportat la Houston că este 
pentru prima dată de la în
ceputul zborului cînd nu se 
simt rău după servirea deju
nului.

Cu toate acestea, programul 
indicat de la sol este în con
tinuare cel de odihnă și trata
ment, desî echipajul se află 
în întârziere cu o .zi față de 

orarul de zbor prestabilit.
In cea de-a cincea zi a 

zborului, astronauții Bean. 
Garriott și Lousma au început 

echipa României va intîlni 
formația U.R.S.S. In grupa B, 
la Praga. Cehoslovacia va 
primi replica selecționatei I- 
taliei. Echipa S.U.A., dețină
toarea Salatierei de argint, va 
juca îri finala zonei americane 
cu selecționata Chile. Meciul 
se va desfășura în orașul ame
rican Littlerock.

Echipa învingătoare din 
meciul România — U.R.S.S. 
va intîlni formația care va 
cîștiga partida dintre S.U.A 
și Chile, iar cîștipătoarca în
tâlnirii Cehoslovacia — Italia 
va juca în compania echipei 
Australiei. Intîlnirile vor avea 
Ioc în zilele de 17, 18 și 19 
august.

BUDAPESTA 1 (Agerpres). 
— Tradiționala competiție in
ternațională feminină de volei 
„Cupa Balaton" va reuni în- 
cepînd de astăzț echipele Ce

Ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al Repu
blicii .Socialiste România în 
Venezuela, Petrache Dănilă, 
și-a prezentat, la 30 iulie, scri
sorile de acreditare președin
telui Rafael Caldera.

< La Moscova a fost sem
nat, mieix-i.i. un acord între 
guvernele U.R.S.S. și R. P. 
Chineze, privind schimbul de 
mărfuri și plăt’le pe anul 1973. 
Acordul — relatează agenția 
TASS — a fost încheiat în 
urma tratativelor începute în 
aprilie a.c.. în capitala sovieti
că, între delegații comerciale 
ale celor două țări.

< Lubomir Strougal, pre
ședintele guvernului R. S. Ce
hoslovace, l-a primit pe Abdel 
Aziz Hegazy, vicepremier, mi
nistru al fin—-'-’o- «conoiniei 
și corner* *’-'”' exterior al Egip
tului. După cum relatează a- 
genția CTK, convorbirea s-a 
referit la acordul comercial 
bilateral pe termen lung, pe 
care cele două nărți îl elabo- 

hoslovaciei, R. F. Germania 
și Ungariei (grupa A), Dane
marcei, României și R. D. 
Germane (grupa B) Intîlnirile 
se vor desfășura la Balaton,1 
Veszprem și Tapolca.

*

NEW YORK 1 (Agerpres). 
— La Miami Beach se dispu
tă în aceste zile Campionate
le mondiale de lupte greco- 
romane. rezervate juniorilor. 
Ih turul al doilea, ia catego
ria 82 kg, sportivul român 
Ghcorche Ciobotaru l-a învins 
prin descalificare pe Steven 
Jentzen (S.U.A.), O spectacu
loasă victorie înainte de limi
tă (tuș în min. 2) a obținut 
românul Ton Dulică în meciul 
susținut cu japonezul Saichi, 
la categ 57 kg. S-a calificat, 
de asemenea, . pentru turul 
trei. Constantin Alexandru, 
învingător la puncte în fața 
lui Radoslav Borisov (Bulga
ria).

rează în prezent.

♦ La Santiago de Chile a
sosit o delegație cubaneză
rond’ -A de vicenri■mierul Car-
los Rafael Ih'-’riguez — a- 
nunță agenția Prensa Latina.

După cum a declarat la so
sire vienn-n— -ru! cubanez, 
vizita este consacrată unui 
schimb de oninii cu guvernul 
țării gazdă privind apmniata 
conferință la nivel înalt a 
țărilor nealiniate care urmea
ză să se dc’r'sonre la începu
tul lunii septembrie, la Al
ger.

♦ Agenția ACTC anunță 
că, la 1 august. autoritățile 
R. P. I). Corn—-- permis 
reîntoarcerea în Coreea de 
Sud a unui număr de 80 de 
pescari. —- au ajuns în ju
mătatea de ”-'-6 a țării. în
tr-o zonă a Mării de Est.

♦ Un avion de tip DC-9, 
aparținînd companiei „Delta 
Airlines", s-a prăbușit, marți 
după-amiază, pe aeroportul 
din Boston Cu acest prilej, 
și-a pierdut viața 88 de per
soane. echipele de salvard so
site la locul accidentului reu
șind «ă ■ 'ască un singur 

primele experiențe științifice, 
în special cele cu caracter 
medical : recoltări de singe, 
măsurarea echilibrului mine
ral al organismului, precum 
și unele experimente dc un 
interes mai puțin presant. Ei 
au observat, de exemplu, 
comportamentul a doi pești
șori care par să înoate total 
dezorientați intr-un mic ac
variu. Tncercînd să înfrîngă 
imponderabilitatea, aceștia 
înoată în jos, dar de fapt evo
luează în cerc De asemenea, 
a fost urmărit un păianjen 
plasat într-o cameră de ple
xiglas. unde orice mișcare a 
insectei declanșează un apa
rat de fotografiat automat, 
care urmează să înregistreze 
țesătura pînzei acestuia la 
gravitatea zero.
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