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Injntîmpinarea zilei de 23 August și a Zilei minerului

f „ 'I — Tovarășe inginer, cred că 
I traversarea vechii galerii am 
I putea-o face avanslnd diago

nal cu linia frontului.
— M-am gindit și eu la 

soluția aceasta, dar, după 
I discuții cu cîțiva mineri, am 

ajuns la concluzia că este 
mai bine să păstrăm situația 

I de acum a frontului, și să 
I trecem perpendicular pe ga- 
Ilerie. In cîteva schimburi am 

fi dincolo de ea continuind, 
Ilară dificultăți, să extragem 

cărbunele între numerele 8 
î/9.

— ...Da. Așa este. Vom e- 
I vita scurtarea transportoru- 
Ilui la fiecare ciclu de avan

sare și, mai ales, lichidăm ra- 
relativ

am pu- 
produc- 

prin tre-

pid o situație 
diiicilă. Dacă 
tea compensa 
ția ce se va pierde 
cere... Că minerii din briga
da pe care o conduc vor ști 
să scurteze măcar cu i 
schimb această traversare.
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realizat
la toti

Planul

Redresarea activității minei,
cauza strădaniilor de zi cu zi

întregului colectiv

Adunări generale ale oamenilor muncii

lunii iulie 
un nou 
colectivul 

vagoane

înalt al 
muncii, 

materiali- 
lunii tre- 

a-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președinte
le Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, a 
primit, vineri dimineața, pe 
M. A. Leseciko, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., președintele părții 
sovietice în Comisia intergu- 
vernamentală româno-sovieti- 
că de colaborare economică, 
și pe membrii delegației so
vietice pe care o conduce la 
lucrările celei de-a Vil-a se
siuni a acestei comisii : L. A. 
Konstandov, ministrul indus
triei chimice al U.R.S.S., I. V. 
Arhipov, prim-vicepreședinte 
al Comitetului de Stat pentru 
Relații Economice Externe al 
Consiliului de Miniștri al
U. R.S.S., M. E. Rakovski, vice
președinte al Comitetului de 
Stat al Planificării U.R.S.S. 
Oaspeții au fost însoțiți de
V. I. Drozdenko, ambasadorul 
Uniunii Sovietice la București.

La întrevedere au. participat 
tovarășii Gheorghe Radulescu, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, președintele păr
ții române în Comisia inter- 
guvernamentală româno-so- 
vietică de colaborare econo
mică, Radu Constantinescu. 
vicepreședinte al Comisiei gu
vernamentale de colaborare și 
cooperare economică 
că.

Cu acest prilej, 
Nicolae Ceaușescu a
schimb de vederi cu yicepre-

și tehni-

Mi-

ca 
des-

acest
a

— Am discutat cu minerii. 
Toate brigăzile s-au angajat 
să dea producții suplimenta
re in acest timp. Vom reuși I

Dialogurile de felul celui 
pe care l-am relatat, surprins 
în ziua de 2 august la secto
rul 11 al minei Dîlja, purtat 
de șeful de sector, inginerul 
Victor Ghioancă și maistrul 
Constantin Corcodel, trebuie 
să fi fost multe pe parcursul 
lunii iulie. Soldate, cu sigu
ranță toate, ca și de data a- 
ceasta, prin alegerea soluției 
tehnice optime, pentru 
munca în abataj să se 
fășoare cit mai rodnic.

— Lună de lună in
an colectivul minei Dilja 
raportat depășirea planului 
la producția de cărbune, ne 
spunea maistrul Vasile Nis- 
tor, secretarul organizației 
de bază a sectorului II. Co
lectivul nostru, la începutul 
lunii iulie, deci după o ju
mătate de an, nu se putea In
să lăuda că a participat la 
acest succes, pentru că aveam 
o restanță 
leva sule 
mull decit 
(ie pentru 
De aceea, 
colectivului s-au hotărit 
treacă grabnic la recuperare, 
ceea ce au reușit în cursul 
lunii iulie, cînd cele 717 tone 
extrase peste planul lunar 
asigură, de data aceasta, un 
avans, țață de planul de la 
începutul anului, tot de două 
schimburi

— M-au lipsit .problemele" 
in luna trecută, dar au fost 
remarcabile intervențiile prin 
care, de fiecare dată, mi
nerii brigăzilor au știut să 
le inlâture, releva inginerul 
Ghioancă Evidențiez activi
tatea brigăzii conduse de Re
mus Miclca, care, in abatajul 
cameră nr. 12, abataj cu con
diții de presiune, umiditate 
și temperatură neobișnuite, a 
realizat o productivitate me
dic a muncii de peste 7 tone

A HOFFMAN
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de cărbune de cî- 
de tone, nu mai 
planul de produc- 
două schimburi, 

cu toții, membrii 
să

generală a oa- 
niuncii de la E.M. U- 
ăvut loc într-un. mb- 
care mina este con- 
cu o multitudine de 

demaraj 
materializat

Adunarea 
menilor 
ricani a 
mont în 
fruntată 
probleme r după un 
promițător. materializat de 
realizarea ritmică a sarcinilor 
de plan în primele cinci luni 
ale anului, mina și-a pierdut 
cadența, bilanțul nefavorabil 
al lunii iunie determinînd în
cheierea semestrului cu un 
minus de 8985 tone cărbune. 
La aceasta se adaugă nereali- 
zarea în cursul semestrului, a 
1215 ml de lucrări de pregăti
re și întîrzierea executării u- 
nor importante obiective de 
investiții.

Așa cum a rezultat din spu
sele majorității vorbitorilor, 
principala sarcină care stă în 
fața colectivului o constituie, 
crearea tuturor condițiilor 
pentru asigurarea debitării 
ritmice a producției, la nive
lul sarcinilor de plan pe baza 
sigură a realizării unor pro
ductivități ridicate a muncii. 
Ori. productivitatea muncii, 
premisa principală a nivelu
lui de realizare a tuturor indi
catorilor cantitativi și calita
tivi. a 'înregistrat în cursul pri
mului 'semestru serioase ră- 
mim ri în urmă, realizindu-se 
doar în proporție de 92 la su
tă

E posibil să fi existat și 
cauze obiective (înrăutățirea 
condițiilor tectonice în unele 
blocuri) care au condus la a- 
ceastă situație, dar se pare că 
majoritatea cauzelor invoca
te puteau sau pot fi rezolvate. 
Lipsa de efective calificate, a- 
liinentarea necorespunzătoare 
cu aer comprimat, utilizarea li
nei tehnologii necorespunză
toare in abatajul frontal din 
stratul 15 blocul V/3, aprovi
zionarea slabă a locurilor de 
muncă, neutilizarea integrală 
a fondului de timp, sînt pro
bleme de natură organizatori-

că a căror rezolvare este de 
competența colectivului. Nu 
este suficient să se mențione
ze an de an că aerul com
primat nu ajunge la locurile 
de muncă cu presiunea nece
sară datorită subdimensionâ- 
rii conductei de alimentare, ci 
trebuie să se Întreprindă mă
suri concrete în vederea re
zolvării acestei probleme. Și 
în acest an, ca și anul trecut, 
ca și acum doi ani s-au solici
tat recomprimatoare pentru re- 

• zolvarea operativă a alimentă
rii cu aer. comprimat a lucră
rilor izolate. . Presupunînd că 
în tot acest timp mult-dorite- 
le recomprimatoare n-au pu
tut fi procurate din import, nu 
era. bare, utilă o eventuală 
redistribuire a recomprima- 
toarelor existente între unită
țile C.C.P. contribuind astfel 
în mod concret la impulsiona
rea lucrărilor de investiții și 
de pregătire care, la. Uricani, 
înregistrează îngrijorătoare 
rămîneri în urmă ?

Productivitatea muncii tre
buie, și poate, să crească la 
mina Uricani în condițiile în 
care se va acționa cu perseve
rență in direcția îmbunătăți
rii stării disciplinare, a ridi
cării nivelului general de ca
lificare, a utilizării la parame
trii funcționali a utilajelor 
din dotare și a valorificării 
mai depline a capacității de 
creație tehnică a salariaților.

De o deosebită importanță 
pentru bunul mers al activită
ții de producție este executa
rea lucrărilor de deschideri și 
pregătiri. Importanța execută
rii volumului planificat de 
pregătire este evidentă atît 
pentru activitatea de perspec
tivă, cit și pentru cea curentă. 
Este suficient să amintim, în 
acest sens că nerealizarea pla
nului. este urmarea directă a 
nerealizării producției planifi
cate din pregătiri (minus 10 500

tone). deoarece cărbunele ex
tras din abataje depășește cu 
peste 1 500 de tone prevederile 
inițiale. Plasarea cu continui
tate a lucrărilor de pregătire 
și de investiții, asigurarea con- 1 
dițiilor necesare realizării u- 
nor productivități superioare

Ing. Bujor BOGDAN
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încheierea 
consființește 
succes pentru 
reviziei de 
C.F.R. Petroșani : reali
zarea sarcinilor de plan 
la toți indicatorii. Pro
ducția globală a fost 
realizată în proporție de 
110 Ia sută, reparațiile 
cu detașare și reviziile 
vagoanelor marfă în 
proporție de 117, respec
tiv, 107 la sută. O depă
șire de 14 la sută a fost 
înregistrată și Ia revizia, 
repararea și întreținerea 
instalațiilor electrice ți 
de abur ale vagoanelor 
de călători.

Toate aceste realizări 
lăudabile sint rodul 
preocupării susținute ca
re există in cadrul aces
tui harnic colectiv de 
muncă de a se asigura un 
nivel cit mai 
productivității 
preocuparea 
zată în cursul ____
clite în îndeplinirea 
cestui important indica
tor in proporție de 110 
la sută.

După cum afirmă tov. 
Ion Florescu, secretarul 
comitetului de partid, 
întregul colectiv al re
viziei de vagoane este 
hotărit să întîmpine zi
ua de 23 August prin- 
tr-o activitate desfășu
rată la aceleași înalte 
cote ale întrecerii so
cialiste.

tovarășul 
avut un

ședințele Consiliului de 
niștri al U.R.S.S. în probleme 
referitoare Ia promovarea 
colaborării economice și teb- 
nico-științifice, în folosul am
belor țări și popoare, al dez
voltării relațiilor de prietenie 
frățească româno-sovietice, al 
cauzei generale a socialismu
lui și păcii.

Apreciindu-se pozitiv cursul 
ascendent al raporturilor eco
nomice bilaterale, al cooperă
rii industriale, s-a relevat 
faptul că rezultatele obținute 
se înscriu pe linia îndeplinirii 
recomandărilor, a măsurilor 
stabilite de tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și I.eonid Brejnev, 
în vederea intensificării și di
versificării conlucrării în aces
te domenii. Totodată, s-a re
levat existența unor largi po
sibilități pentru extinderea și 
adîncirea colaborării în multi
ple domenii pentru aplicarea 
unor noi forme și modali
tăți de conlucrare. cores-' 
punzător potențialului actual 
și perspectivelor de dezvolta
re a economiilor naționale ale 
celor două țări prietene. In 
acest sens, a fost reliefată în
semnătatea deosebită a recen
tei întâlniri, din Crimeea, din
tre conducătorii Partidului 
Comunist Român și Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice 
exprimîndu-se voința comună 
de a se acționa cu toată fer
mitatea pentru transpunerea 
în viață a celor convenite pri
vind amplificarea și ridicarea

pe o treaptă superioară a co
laborării economice și tehni- 
co-științifice, precum și în 
alte sfere de activitate, dintre 
România și U.R.S.S.

In cursul întrevederii, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a e- 
vocat contribuția activă pe 
care o aduce Comisia inter- 
guvernamentală româno-so- 
vietică de colaborare econo
mică, rolul sporit ce-i va re
veni în viitor în această di
recție, subliniind că progresul 
economic al celor două țări 
socialiste frățești deschide 
perspectiva unei colaborări 
și cooperări tot mai Jargi și 
mai fructuoase, creează noi 
posibilități pentru adîncirea 
conlucrării multilaterale, în 
interesul dezvoltării construc
ției socialiste și comuniste în 
România și U.R.S.S., al ridică
rii bunăstării’ popoarelor noas
tre, al creșterii forței și influ
enței socialismului în lume.

Adresînd vii mulțumiri to
varășului Nicolae Ceaușescu 
pentru primirea acordată, 
va’rășul M. A. Leseciko a 
primat satisfacția părții 
vietice pentru rezultatele 
tualei sesiuni a Comisiei
terguvernamentale româno-so
vietice de colaborare econo
mică, pentru promovarea tot 
mai intensă a relațiilor econo
mice și schimbările; calitative 
intervenite în evoluția lor.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovă
rășească.

to- 
ex- 
so- 
ac- 
in-
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COMUNICAT
cu privire la încheierea lucrărilor sesiunii

Comisiei interguvernamentale româno-sovietice
de colaborare economică

Film realizat
Toamna acestui 

jui un eveniment 
viața Institutului de mine din 
Petroșani : aniversarea unui 
sfert de veac de la fondarea 
acestui centru de învățămînt 
superior minier. Jubileul con
feră factorilor culturali din 
institut posibilitatea de â £- 
vidențfă aspecte semnificative 
din istoria învățămîntului 
minier in România, din isto
ria mineritului pe meleagurile 
hunedorepe și ale patriei. 
Pentru a cinsti cum se cu
vine evenimentul, în bogatul 
program preconizat spre a fi 
realizat, este inclusă și tur
narea unui film documentar 
de către membrii cineclubului.

an va prile- 
deosebit în

au 
ale
de

(le student i
Astfel, studenții luliu Kraus 
și Vladimir Bogoiu, în postu
ră de regizor și operator, 
tras deja primele cadre 
viitorului film. Punctele
filmare au fost Muzeul mine
ralogic din Brad, vestitele 
trepte romane de la mina Mu- 
sariu — Gurabarza, Muzeul 
de istorie din Deva.

S-au filmat și laboratoarele 
institutului, aspecte din mun
ca depusă aici de studenți și 
cadre didactice. In aceste zile 
se lucrează la developare, so
norizare, astfel incit la înce
putul noului an universitar, 
filmul va putea fi proiectat.

Ion GIF DEAC, 
student, I.M.P.

împreună cu inginerul șef al E. G. L.-ului,
_ _ A

Ne aflăm în perioada cea 
mai favorabilă pentru execu
tarea lucrărilor de reparații 
curente la imobile. Pe aceas
tă temă, ne-au sosit însă la 
redacție numeroase sesizări 
din partea locatarilor, prin 
care ni se aduc la cunoștință 
necazurile lor, pricinuite de 
neintervenția1 promptă a for
mațiilor de lucru ale E.G.L. 
pentru repararea acoperișuri-

lor, a teraselor, a copertine
lor izolatoare. Iată cîțiva sem
natari ai scrisorilor: Petre 
Târgoc și Ion Istrate, 
strada. Viitorului, blocul 
din cartierul Aeroport — 
troșani, Mihai Vîjlovschi, 
ponsâbil.ul blocului nr, 3 
Florea Drăgan, blocul.

din
42, 

Pe- 
res- 

Și
26,

de pe strada Independenței, 
cartierul Aeroport — Petro
șani, locatarii blocului D 12,

O baltă

Republicii, 
pe strada 

din 
din 

strada Narciselor,

din Vulcan, strada
Vasile Marcu, de
Dacilor, cartierul Ștefan 
Lupeni, Mircea Topală. 
blocul 4,
Lupeni, Grigore Mâmară, din 
blocul A 6, strada Parîngului, 
tot din Lupeni. Alți numeroși 
cetățeni au venit 
redacție, sesizând 
celeași probleme.

Am dat, astfel,

personal la 
revoltați a-

curs dorin-

ței lor de a merge la fața lo
cului pentru a constata reali
tatea, Am vizitat pe toți cei 
care ne-au scris, însoțiți de 
tovarășul inginer șef al E.G.L 
Petroșani, Ștefan Krachtus, și 
de Ion Momîrleanu, maistru 
principal la sectorul E. G. L 
Lupeni. Cele ce urmează dez
văluie situația exactă, așa cum 
am găsit-o cu prilejul raidu
lui..

Excursie școlară
40 de elevi de la 

generală nr. 2 Petrila se 
pregătesc pentru excursia de 
12 zile în care vor pleca în 
dimineața zilei de 9 august 
curent. In autocarul filialei 
Petroșani a O.J.T., copiii vor 
vizita cu prilejul actestei ex
curs?., între altele, și locali
tățile Sebeș, Brașov, Cons
tanța, București, Curtea de 
Argeș, Polovragi, Tg. Jiu etc.

Școala
Petrii a

O inițiativă lăudabilă
La inițiativa și hotdrîrea 

Secției de drumuri și poduri 
Deva, b echipă de muncitori 
a fost repartizată la curăți
rea de aluviuni a acostamen
tului șoselei naționale în 
porțiunea din dreptul stației 
de epurare de la Iscroni. I- 
nițialiva vine în sprijinul u- 
nei bune întrețineri a șoselei, 
ti condițiilor de circulație, 
contribuind în același timp in 
menținerea aspectului plăcut 
al peisajului.

Sala brigadierului

țWbWWWIMWM'

Zilele trecute, am primit, la redacție, vizita 
unei femei. Ni s-a desfăcut, fără o... 
ducere prealabilă, un pachet nu prea volu
minos, pe care-l transportase la subsuoară, 
pe care ni l-a pus pe masă. Apoi...

— Priviți ! Dacă aceasta e piine... comes
tibilă, înseamnă că eu sînt căzută de pe altă 
planetă și nu am mai văzut pină acum piine. 
E crudă I E acră I E indigerabilă I Am cum
părat-o aseară. De la unitatea nr. 9. Mi s-o 
spus că e bună. La pipăit, corespundea. Nu 
era tare. Acceptabilă. Cină a încercat-o co
pilul meu. azi-dimineață, mi-a zis că nu poate 
minca asemenea piine. Și așa el Nu se 
poate. Oricît ai fi de ingăduitor - că am 
auzit și eu că nu au la fabrică numai cocă- 
tori buni, că au greutăți - dar nici chiar așa, 
tot nu poți tolera 1 ...Mă numesc Valeria

intro-

I
I
■WAV.W.'.W

Haneș și locuiesc in Petroșani, str, Karl Marx, 
nr, 83. Nu sînt prea pretențioasă, trec cu 
vederea anumite lipsuri ale unor produse din 
comerț. Deși n-ar trebui. Dar aceasta în
trece orice închipuire...

- Da, e adevărat - încercăm să temperăm 
„pornirea'1 vizitatoarei — o asemenea piine 
nu poate fi consumată la masă...

- Fără doar și poate I Dar nu e prima 
dată cînd mi se întîmplă. Bineînțeles, nu am 
mai întîlnit piine ca aceasta, cleioasă, ne
coaptă, verde, noroioasă, cum s-ar zice... E 
prea mult I Se întrec în a ne furniza piine 
de proastă calitate. De ce ? De ce recepțio
nezi de la Alimentara dau drumul pe piață 
unor asemenea plini ? Nu observă ? Se poate I 
De ce, atunci, vînzătoarele, cînd sesizează 
proasta calitate, nu opresc . vînzarea plinii? 
S-o dea înapoi ' S-o dea pe toată înapoi, 
decit să găsim din aceasta necoaptă I Nu 
știu, nu cred că e doar o excepție. S-ar 
putea. Excepție ca să întărească regula. De 
ce să aruncăm banii în vînt pe asemenea 
produse ! Pe banii noștri vrem produse de 
calitate !...

...Nici gind să mai încercăm... adausuri, 
completări la cele spuse. Ar fi atît de inutile. 
Credeam, cîndva, că s-au terminat atari se
sizări. Se vede treaba însă că nu I Ce se 
intîmplâ ?

Așteptăm un răspuns. Valeria Haneș, in 
primul rînd ii așteaptă 1

și-o... mina 
cu intenții 

tăinuite
Petroșani. Cartierul Aero

port. Blocul nr. 3 de pe stra
da Independenței. Sunăm la 
apartamentul 40, scara a II-a. 
Ne deschide Mihai Pentek. Ii 
expunem motivul vizitei. In
trăm. II deranjăm pe amfitri
on tocmai de la curățirea apei 
care continua să pătrundă 
prin plafonul holului și să 
staționeze Ia intrarea în ca
meră. „Am făcut fel de fel da 
cereri la E.G.L. Și anul trecut 
și acum. Nu putem zugrăvi în 
camere, pentru că orice ploaie 
readuce petele umezelii pe 
vechile locuri". „Inspectăm" 
baia, bucătăria, aruncăm o 
privire în cămară. Mari pete 
dizgrațioase peste tot. Din 
tavan picură... Sunăm și la a-

partamentul 37. Maria Hel- 
govschi ne spune că aparta
mentul pe care-l ocupă nu e 
intr-atit de afectat de ploi ca 
cel al lui Iosif Kiss (nr. 39) ; 
. La noi e mai puțină umezea
lă. Doar în cămară plouă și 
i.n pic în camera mare. La 
tovarășul Kiss însă e prăpăd ' 
Exact ca la Pentek. A venit, 
de curînd, cineva de la E.G.I,., 
a văzut și a plecat". Ne inte
resăm și de apartamentul 38, 
unde nu ne deschide nimeni. 
Tot Maria Helgovschi ne dă 
explicații : ,.E ia fel ca la
mine. Nu-i prea mare deran
jul..." Urcăm sus. Pe bloc 
Aici, surpriză 1 O baltă mare, 
liniștită, la... cote staționare. 
De ce nu dispare apa de aici, 
nu există oare orificii de 
scurgere ? Ba da. Inginerul 
șef al întreprinderii îi află lo-

cui unui asemenea orificiu 
central și Mihai Pentek îl... 
desfundă eu ușurință. întrea
ga baltă dispare ca prin far
mec 1 Cine l-o fi astupat cu 
atîta „grijă", spre a nu fi gă
sit ușor ? Nimeni nu știe ni
mic 1 Eram tentați să credem 
că, uneori, și-o mai fac 
menii, locatarii adică, 
mîna lor, dacă n-ar 
venit- și observațiile 
locatare de pa scara 
lui Erdelly Gheza și
Ghiță (de la apartamentul nr 
19 și. respectiv, 20) ne amin
tesc că și din locuințele lor 
sînt nevoite să scoată apa „în 
găleată, din tavanele distruse 
prin care se infiltrează" Cer
cetăm mai Ia amănunt terasa. 
Și descoperim cauza. Din bal
ta de curînd asanată, apa se 
scursese și în pfartea cealaltă

fi
a

și oa- 
cu... 

inter- 
două

I. Soțiile 
Cornel

a blocului, pe sub stratul de 
carton acoperit cu bitum, for- 
mînd pungi masive, în care 
piciorul se afunda... plăcut, ca 
și cînd ai fi călcat pe perne 
cu aer. încercăm să desprin
dem copertina, la racordul 
terasei cu unui dintre coșuri 
și reușim. Apa țîșnește dezin
voltă, tulbure, urită. Ca și mă
tasea broaștei, a cărei culoare 
verde, pe locul fostului „lac", 
începe deja să se „ofilească" 
în soare ! E vorba, în toată 
această „afacere" (cu reper
cusiuni atît de nefericite asu
pra 
jul 
lor 
iau 
sau

apartamentelor de la eta- 
4) numai de nepăsarea ce
de la E.G.L. (care trebu- 
să intervină mai din timp) 
și de o... mină cu intenții

tăinuite, 
astupat 
a apei I 
alta...

Dan RAREȘ

Si

(Continuare in pag a 3-a)
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care intenționat 
orificiul de scurgere 
Cine știe! Și una

a
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Cuîtură
Luna august — perioadă de virf în activitatea 
formațiilor cultural-artistice
Doscuța — povestire de Irimie Străuț
Pe ecrane: „Ultimul cartuș"
Din poezia populară momîrlănească

Avancronică fotbalistică: Un spectacol plin de 
promisiuni
Rubrica STOP !

Incheierea convorbirilor oficiale bulgaro-vietna- 
meze
Sport. Telex. Sport : După prima zi de întreceri 
din cadrul „Cupei Davis“ echipele României și 
U.R.S.S. sint la egalitate: 1—1
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In cinstea „Zilei mineru
lui" a fost amenajată în ca
drul Casei de cultura din 
Uricani „Sala brigadierului" 
unde șefii formațiilor de lu
cru și ceilalți mineri vor pu
tea să facă un rodnic schimb 
de experiență privind meto
dele de muncă aplicate, 
preocupările colectivelor din 
care fac parte în vederea 
perfecționării continue a pro
ducției. Totodată, activitățile 
distractive ce vor li inițiate 
aici vor constitui un bun pri
lej d? 
neri.

destindere pentru mi-

Alte
...Se

amenajări la 5 Sud
conturează, pe zi ce 

trece, prolilul locului de a- 
grement al locuitorilor ora
șului Lupeni — 5 Sud. Pă- 
mlntul transportat aici a lost 
lasal, nivelat, au apărut „co
voarele" de Hori. Alături, au 
tost terminate lucrările ia 
terasă, la balustrada încon
jurătoare. In proiect : locul 
de agrement va 
cu o popicărie, 
rimiie vor ii 
brazi.

li Îmbogățit 
iar împreju- 
plantate cu

Cerc de croitorie
La clubul sindicatelor din 

Vulcan, ca și în anii prece
dent! începînd cu 1 septem
brie, se va redeschide cercul 
de croitorie, cu durata de 10 
luni. După cum aflăm de la 
conducerea clubului, înscrie
rile se fac la biblioteca res
pectivului lăcaș de cultură.

!

j
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I
I Confesiune de sorginte li- 

terar-publicistică, cartea lui 
Mihai Caranfil, apărută 
recent în bibliotecii? noastre, 
este mai mult decît strînge- 
rea într-un mănunchi editori
al a unui număr de reportaje 
născute în lungi peregrinări 
de reporter. Autorul reporta
jelor, apărute în vremea res
pectivă în coloanele cotidie
nelor noastre, cunoscut și a-

Valea Jiului „JIUL" — UN 
RÎU AL CĂRBUNELUI" și 
„AȚI AUZIT DE KOPETIN 
GEZA ?"

Primul reportaj este o am
plă frescă social-economică a 
Văii Jiului, pămînt în visce
rele căruia cărbunele stă a- 
șezat „ca niște foi negre în
tr-o uriașă carte", așa cum ne 
povestește autorul, cărbune 
car? a fost chemat să schim-

—
— mai despart( puține 

zile, tovarășe Chirculescu, 
de o sărbătoare tradițională 
și, în același timp, Îndrăgită 
de oamenii acestor melea
guri : Ziua minerului. In fi
ecare an, această zi a pri
lejuit ample manifestări 
sărbătorești, programe cul- 
tural-artistice prin care se 
cîntă și se omagiază bravul 
detașament al minerilor. 
Prima întrebare pe care do
rim să v-o punem, este 
deci, aceasta : Ce vor oferi 
în acest an, cu prilejul Zilei 
minerului, cluburile și ca
sele de cultură minerilor, 
oamenilor muncii din Valea 
Jiului ?
— Valorificînd și, mai ales, 

dezvoltînd experiența anilor 
trecuți îndeosebi din 1972, 
cînd am organizat în cinstea 
sărbătorii minerilor cu succes 
aș spune, cîte o zi a culturii 
din Valea Jiului, pentru anul 
acesta — e vorba de 6-12 au
gust — am pregătit și vom 
desfășura în întreg municipiul 
Săptămîna culturii din Valea 
Jiului. Dorim ca această ma
nifestare cultural-educativă 
să aibă un larg caracter de 
masă. Ea se va desfășura în 
cluburi, săli de apel, cămine
le muncitorești. Programul va 
cuprinde, în primul rînd, ac
țiuni ample, chemate să con
tribuie la dezvoltarea dragos
tei față de meseria de miner, 
a răspunderii salarlaților fa
ță de sarcinile de răspundere 
ce revin Ia ora actuală colec
tivelor miniere : consfătuiri 
cu șefii de brigadă, întîlniri 
cu fruntașii în producție, cu 
veterani ai mineritului, dez
bateri privind . generalizarea 
inițiativelor minerești, urma
te, desigur, de variate mani
festări culturale, proiecții de 

' filme realizate de cineclubu- 
rile din Valea Jiului și pro
grame de brigadă artistică, 
toate inspirate din viața și 
munca minerilor.

Săptămîna va culmina cu 
sărbătorirea evenimentului — 
Ziua minerului. In acest sens 
preconizăm ca sîmbătă 11, și 
îndeosebi duminică, 12 au
gust. să se desfășoare ample 
manifestări cultural-sportive 
în întregul municipiu.

— Mai precis...
— Mai precis, programul 

Zilei minerului va începe di
mineața pe stadioane cu ma
nifestări sportive adică cu în
trecerile în cadrul Cupei mi
nerului. Totodată, în fiecare

localitate, începînd de la ora 
10, fanfarele vor susține con
certe festive dedicate sărbă
torii. Programul continuă 
după-amiază la locurile de 
agrement tradiționale, unde 
vor avea loc serbări popu
lare. Aici, formațiile cultural-ar- 
tistiee vor prezenta programe 
în aer liber pînă seara tîrziu. 
Pentru locuitorii Petroșanu-

orchestrelor simfonice de In 
Petroșani și Petrila cu care 
vrem să prezentăm, de ase
menea, cîte două concerte în 
cinstea Zilei minerului. De 
altfel, chiar duminică, în 5 
august, în toate orașele Văii 
Jiului formațiile artistice ale 
caselor de cultură vor susține 
spectacole în toate orașele 
municipiului sub genericul 
„Cîntă, cîntă Jiule!'

Luna august - perioadă 

de vîrf in activitatea 

formațiilor cultural-artistice
Interviu cu iov. VASILE CHIRCULESCU,

membru al biroului executiv

al Consiliului municipal al sindicatelor

lui și Aninoasei, programul 
se va desfășura la Tulipan și 
sîntem convinși că va fi la ni
velul exigențelor. Manifestă
rile sărbătorești se vor înche
ia la cluburi și în săli de 
cultură unde vom organiza 
seri recreative pentru tineret 
cu un program adecvat — 
concursuri, jocuri distractiv 
etc.

— Ce este nou în reper
toriile formațiilor artistice ?
— Ceea ce am urmărit, în

deosebi, este să prezentăm în 
programele noastre mai mult 
folclor autentic, local — cules 
de noi șl valorificat în reper
toriile formațiilor de amatori. 
Și pentru că — să recunoaș
tem — există în Valea Jiului 
ca vechi centru muncitoresc, 
tradiții și în ce privește mu
zica clasică, avem în vedere 
și acest gen, îndeosebi în 
repertoriile fanfarelor și ale

— Este, vorba așadar, de 
un calendar bogat de mani
festări cultural-artistice. Re
ușita lor va depinde, în 
mod hotărîtor, de atenția și 
responsabilitatea cu care se 
desfășoară pregătirile. V-am 
ruga, deci, tovarășe Chir
culescu, să accentuați în cî- 
teva cuvinte sarcinile fac
torilor de răspundere în 
pregătirea manifestărilor 
dedicate Zilei minerului.
— Pregătirile, cum am mai 

spus, au început din timp și 
sînt într-un stadiu destul 
de avansat; colectivele obș
tești ale cluburilor și caselor 
de aultură au acționat în acest 
sens din timp, urmărind ca 
programele să se desfășoare 
în condiții optime, să aibă an 
bogat conținut educativ și o 
participare cît mai mare. In 
orice caz, în perioada ce 
ne-a mai rămas, în fața eomî-

--- ----- > tetelor sindicale, a conducerii 
cluburilor și caselor de cultu
ră se ridică sarcini deosebite. 
Ele trebuie să fie mai mult 
ca oricînd „pe fază", să ac
ționeze cu promptitudine și 
eficiență pentru îndrumarea 
formațiilor, pentru sprijinirea 
lor competentă spre a se pre
zenta cît mai bine în fața pu
blicului.

— Cum apreciați stadiul 
în care se află pregătirile 
In diferite localități ?
— Aș spune că stau mai 

bine formațiile din Uricani, 
Vulcan și Lupeni; aceasta 
atît sub raportul stadiului de 
finisare a producțiilor artisti
ce cît și ca noutăți în reperto
rii și ca număr de partici
pant! la formații. Insă, va tre
bui să impulsionăm pregătiri
le la Petrila, Lonea și, nu gre
șesc dacă spun, chiar și la 
Casa de cultură din Petroșani 
care am dori să fie cu acest 
prilej Ia înălțimea momentului 
pe cars-l sărbătorim și a exi
gențelor. Adevărul e că dis
punem la toate instituțiile de 
cultură din municipiu de o 
bază materială bogată. Im
portant este să-i dăm ot utili
zare maximă. Așteptăm în 
acest sens un sprijin și mai 
substanțial din partea orga
nizațiilor de tineret, din par
tea comitetului de cultură. 
Mai ales că în Ziua minerului 
nu se încheie activitatea for
mațiilor ci, dimpotrivă, se 
apropie un eveniment și mai 
însemnat — sărbătoarea eli
berării, cînd va trebui să fim 
da asemenea la... înălțime.

De fapt, după Ziua minerului 
o să organizăm schimburi de 
experiență, gen „Dialog pe 
aceeași scenă* cu formațiile 
artistice din toate localitățile 
și vom urmări să promovăm în 
continuare talentele cele mai 
bune, mai ales că în lunile vi
itoare ne așteaptă noi confrun
tări cu diferite formații din 
județ și chiar din alte județe.

— Așadar, ne putem aș
tepta ca în luna august 

formațiile cultural-artistice 
ne vor oferi o producție cu 
un repertoriu bogat și de 
bună calitate...
— Pentru aceasta ne strădu

im și sper că satisfacțiile, mai 
ales din partea publicului, vof 
fi la înălțimea acestor stră
danii....

Interviu consemnat de 
Ion DUBEK 

________ J
Frumuseți de neegalat. Foto : N. MOLDOVEANU

OMAGIU 
meleagurilor de pe Jiu 

și oamenilor săi

Din poezia populară
Lumea văzută 

cu ochii copiilor

,s

y

momirlănească
Peisajul liric al folclorului local asimi

lează organic și firesc cîntecul de jale și 
înstrăinare, păstrat ca un ecou cu forță do
cumentară pentru anii negri ai trecutului, 
cînd tristețea și durerea frîngeau deopo
trivă inimile flăcăilor plecați la oaste sau 
război și ale celor dragi, rămași acasă.

Dintre bucățile folclorice culese d'-’ 
Slătinioara am selectat cîteva :
„Munte, munte, piartă seacă 
Lasă voinicii să treacă, 
Să treacă la ciobănie 
Să scape de cătănie.
Decît la neamțu cătană 
Mai bine-n codru cu peana, 
Că din codru vin acasă, 
Dar neamțu nu te mai lasă.

Frunză verde-am tot cîntat, 
Ale tale s-or uscat.
Dar las' pin' la primăvară, 
Pînă ies frunzele iară.
Cite fete le-am iubit
Toate or îmbătrînit.
Dar las’ pin' la primăvară 
Că mai cresc frunzele iară. 
Cresc și fetele, știu bine, 
Dar nu mai cresc pentru mine 
Dar las' pin’ la primăvară 
Că mai cresc frunzele iară.

Munte, munte brad frumos, 
Mai apleacă vlrfu-n jos
Să mă urc în vîrful tău 
Să mă uit în satul meu
Să văd șura și casa,
Pe tata și pe mama, 
Că de dorul meu de-acasă

Toate frunzele se lasă.

Pe calea mea de Ia strungă 
Lasă crească vorbă lungă 
Și mai lungă și mai lată, 
De mine nu se mai calcă 
Nici acum și niciodată

Cucuie cu pene-n părți 
Pe tine te iubesc toți 
Si eu port pene ca tine 
Și nu mă iubește’ nimeni

De-ar trăi tot omul bine 
Necăjit n-ar mai ii nimeni 
De-ar trăi tot omul rău 
Necăjit n-aș mai fi eu

' Cite rele-or dat de mine 
Mă mir că mai sînt pe lume".

Poeziile ce au astfel de conținut, după 
cum se poate observa, au un număr redus 
de versuri intenția creatorului anonim fi
ind de a-și concentra mărturisirile și a le 
transmite simplu, firesc, fără mijlocituri 
artistice și tînguiri prelungi.

Fiind în mijlocul naturii, pa plaiuri mon
tane păstorești, este firesc ca poetul să 
apeleze la elemente specifice locurilor : 
munte, brad, strungă, piatră seacă. Une
ori acesta se adresează naturii solicitîndu-i 
sprijinul, pe care de fapt l-a primit întot
deauna, refugiindu-se în sînul ei, ori luîn- 
d-o martor al durerii sale.

Fiind scurte, poeziile nu 
strofe, aceasta și pentru a 
tarea ideii.

In sala de documentare 
(cabinet social) de la E.M. 
Uricani, s-a organizat sub 
egida comitetului orășenesc 
U.T.C., o expoziție de desene, 
realizate de elevii claselor 
V-VIII de la liceul din lo
calitate, îndrumați de prof. 
Dumitru Sîrbușcă.

Expoziția constituie un 
moment de reală satisfacție 
pentru minerii oare o vizitea
ză, pentru că expozanții sînt 
chiar copiii lor...

Cu o imaginație și sensi
bilitate caracteristice vîrstei 
lor, aceștia surprind în cu
lori sau acuarele o multitu
dine de secvențe din lumea 
înconjurătoare, vădesc o 
certă putere de pătrundere a 
universului uman, a lucrului 
și a naturii. Unele desene, 
intitulate „Natura statică” 
(Maria Opriș, Maria Co- 
toveanu. Maria Grigoriu), 
redau natura în nemișcare, 
altele, dimpotrivă, reflectă 
scene pline de dinamism:

„In excursie" (Aurelia June
le, Alexandru Biro), „La să- 
niuș“ (Eugenia Moldoveanu). 
Dacă am schița o grupare a 
desenelor pe teme sau mo
tive, am remarca o suită de 
lucrări care înfățișează as-

Expoziție de 
desene la Uricani
pecte din natură în diverse 
anotimpuri „Omul de zăpadă" 
(Șandor Kutași), „Primăva
ra", „Vara", „Iarna" (Nata
lia Kiraly), altele sînt inspi
rate din creația populară: 
„Ilustrații din povești" (Ma
ria Golovan, Vasile Scorpie), 
„Seara" (Ștefan Nagy), iar 
cîteva din istoria patriei : 
„Moment din Unirea Prin
cipatelor" 1 (Adam Dinea), 
„Desen istoric — Trăiască

Cuza și istoria" (Eenuța O- 
priș).

Orașul în care trăiesc și 
învață se regăsește în „Pei
saj cu blocuri" (Ion Șebi- 
șan), „Construcții" (Ștefan 
Nagy), „Peisaj urbanistic" 
(loan Roiu), „Peisaj indus
trial" (Martin Kadar). „In
tre munți" (Ileana Faron). 
Numeroase desene, intitula
te lapidar „Peisaj", redau în 
culori vii, frumoasele prive
liști din jurul orașului Uri
cani. Printre cei care sem
nează asemenea peisaje a- 
mintim pe Ana Nichita, 
Constantin Georgică, Con
stantin Viluleanu.

Suscită un interes deose
bit lucrările ce poartă titlul 
„Desen tematic sau decora
tiv" (Viorica Gavrilă, Nata
lia Kiraly.

Tinerii artiști plastici me
rită toate felicitările pentru 
desenele lor concepute într-o 
viziune proprie vîrstei lor și 
cu mult gust pentru frumos.

O. BERBECARU

prof. Mircea

sînt grupate pe 
evita f ragmen-

MUNTEANU

Pe scena Casei de cultură din Petroșani evoluează ta raful de muzică populară.

De o lună lampa mineru
lui n-a mai fost clinti
tă din grindă, de 30 

de zile nimeni nu i-a mai um
plut bidonul cu apă ; au tre
cut patru săptămini de cînd 
ciocanul de abataj a prins ru
gină sub pat...

Tatăl lui Sîvu a fost împuș
cat la grevă de jandarmi, fi
indcă a cerut o bucată de 
pîine in plus de la stăpini, a- 
poi a fost ingropat alături de 
alți mineri eroi in țintirimul de 
sub dealul Roșia. Singurul 
bărbat a rămas in casă, el, 
băiatul, un bărbat de 11 ani... 
Slabă nădejde pentru mama 
lui, beteagă și ea de piept, cu 
șalele rupte de otita spălat 
pe la „domni"... De Ana-mică, 
sorâ-sa cea de 5 ani, nici nu 
poți vorbi I Ce ajutor poți să-i 
ceri ?

Intr-o zi mama sa a venit a- 
casă impleticindu-se. Sîvu s-a 
repezit să-i ia bocceaua cu 
rufe din miini. Femeia s-a lun
git pe pat și l-a chemat lingă 
ea :
- Suie în pod și ia de sub 

căprior doscuța...
Sîvu a tresărit. De 30 de zi

le aștepta clipa asta I Știa că 
așa trebuie să fie. Alt bărbat 
nu era in cosă I De atîtea ori 
s-a urcat in pod să mîngiie 
lemnul de gorun al doscuței — 
lustruit, ea ars, împestrițat cu 
țăndări vinete de cărbune, în
fipte în fibrele sale ațoase... 
De atîtea ori a încercat-o în 
magazia de cărbuni, răscolind 
grămezile de bulgări negri, îu- 
cioși, cu ea. Cu doscuța dfn 
pod o început și tatăl său

mineritul, folosind-o în rînd cu 
alți zeci de copii, la împinsul 
cărbunelui din tunelurile de 
sub munte pe scocuri, la vale, 
spre vagoneți... Deci, de mîine 
și el va coborî în mină...

Copilul mîngîia lemnul 
vechi, lustruit...

Noaptea a dormit iepureș- 
te. In zori a tresărit, simțind 
mîna fierbinte a mamei pe 
frunte.

parcă atunci cînd bărbatul, un 
adevărat uriaș, trecu pragul, 
aplecîndu-se...

Fără o vorbă, uriaș și pri
chindel, cu lămpile aprinse în 
mîini, ieșiră apoi din casă. 
Așa se cuvenea. Minerii nu-și 
iau rămas bun la plecare.

Doar femeia îi însoți cu ura
rea minerească :

- Noroc bun !
...Afară, forfotă mare. Pilcuri, 

pilcuri de mineri pe străzi. Din

DOSCUȚA

Odăița umplută de miro
sul cafelei de orz era 
luminată doar de lam

pa de miner, agățată de spă
tarul scaunului, lingă bidonul 
de apă și pachetul cu mîn- 
care. Hainele îl așteptau îm
păturite sub doscuță. Era par
că la fel ca-n atîtea dimineți, 
cînd tatăl său se pregătea să 
plece la mină. Sîvu o clipă 
avu senzația că-i și simte în 
cameră răsuflarea aspră. Dar 
nu era decît Ana-mică, care 
dormea neștiutoare, alături de 
el.

Sări repede din pat.
După ce sorbi cafeaua fier

binte, se îmbracă pe îndelete. 
O clipă mai tîrziu auzi o bă
taie la ușă. Era baci Lae, un 
miner din vecini care îl primi
se să lucreze „doscar" în gru
pa sa. Camera se micșoră

cînd în cînd, printre ei, vedeai 
și cîte un „doscar" de 11-12 ani 
ca și Sîvu, cu scîndurica de 
gorun sub braț, tîrîndu-și som
noros bocancii grei, prea mari. 
Umbre în ceață.

Curînd toate se to
piră, înghițite de gu

rile minei, săpate sub munte, 
spre locurile de unde se sco
tea. cărbunele.

De cîteva ore de-acum „dos- 
carul" Sîvu trudea sub pămînt, 
cot la cot cu alți copiii în fa
ța grămezilor de cărbuni, ghe- 
muindu-se pe sub grinzi, pe 
sub boitele joase ale abata
jelor, și galeriilor să le împin
gă tîriș din răsputeri, cu mîini- 
ie și picioarele, ajutați de 
doscuță, din deal în vale, pe 
scocuri de lemn, spre vago
neți...

Dar ce-i, ce s-a-ntîmpîat ?

I
I
I
I
I
I
I

predat gazetar ș!. publicisi 
îndeplinește un act de respect 
pentru piopria-i profesie 
strîngînd între scoarțe cele 
mai izbutite dintre reportaje 
le sale, dintre care unel< 
poartă semnificația debutului' 
gazetăresc în urmă cu dou 
decenii.

Prezent la evenimente d( 
o deosebită importantă socia 
iă și economică care au jal< 
nat în timp și spațiu realiză 
rile prezentului nostru socia 
list, M.Caranfil nu a fost și 
nu este un simplu observator 
al evenimentelor ci un acti\ 
participant la desfășurarea a 
cestora, conscmnînd cu mă 
iestrie profesională și ur 
grad ridicat de incandescen
ță umană cronologia loi așa 
cum de altfel, ne mărturisește 
el însuși în rîndurile de înde 
put : „Cum u.ș fi putut lipsi? 
Cum altfel aș fi trăit mihni- 
rea de a nu le fi putut așter 
ne pe hîrtie ? Asa cum 
fost"

Lnlîmplarea a tăcut ca 
tezul profesional al lui M. 
ranfil să se întîmple în 
lea Jiului, eveniment ce 
lăsat o amprentă vizibilă în 
reportajele de debut și în ce
le din anii următori sub as
pectul patetismului cu care 
autorul abordează temele 
tangente cu oamenii și tne 
leagurile acestui ungher de 
țară. In volumul recent apă 
rut și intitulat în iz profesio 
nai „8 ALDIN DE NOAPTE" 
au găsit loc două dintre cele 
mai izbutite scrieri despre

mina 
qîn- 
cea

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

ar

bo
Ca-
Va-

a

be înfățișarea locurilor și des
tinele oamenilor timp de pes
te un secol.

Interviul realizat cu eroul 
,Urilor ș: reportajelor de a- 
:um un sfert de secol, triine- 
ul Kopetin Geza de 1- 

'-unea, este, sedimentul 
’luril'or autorului după
le a doua întîlnire cu vajni

cul miner, la un interval de 
17 ani. Portretul moral-psiho- 
logic pe care M. Caranfil îl i- 
Jentifică cu persoana acestui 
fost miner destoinic realiza
torul interviului îi împrumu
tă trăsături monumentale, co- 
mure pentru toți acei care în 
anii grei de început de erlifi 
are socialista n-au precupe 

tit șfort s:. qînclire pentru a fi 
mereu în fruntea 
neutru mai mult si

Nimic nu poate 
pregnant această 
autorului decît impresiile ca
re l-au copleșit la cea de a 
doua întîlnire cu eroul de odi
nioară, întîlnire care a avut 
loc de curînd. „Mi se pare ciu
dat, nefiresc. Orice aș fi pu
tut crede despre omul acesta, 
numai că l-ar putea mistui pa
siunea grădinăritului nu. li Pri
vesc cum se mlădie, cu suflet 
cu tot, printre plantele, lui fi
rave, suprapun brusc peste t- 
maginea aceasta cadrtil mo
numental In care l-am văzut 
oe Kopetin Geza in aljataj — 
luptîndu-se cu un perforator 
feroce și cu munți întregi de 
cărbune — și totul oare stra
niu"

întrecerii 
mai bine, 
ateste mai 
intenție a

T. KARPATIAN

1»ULTIMUL CARTU$“
SergiuNoul film românesc „Ultimul cartuș", regizat de 

Nicolaescu, după un scenariu scris de Titus Popovici și Petre 
Shlcudeanu, continuă acțiunea din filmul „Cu mîinile curate", 
acțiune întreruptă de moartea tragică a comisarului Miclo- 
van — al cărui „ultim cartuș" destinat gangsterului Semaca 
nu-și atinsese ținta.

In acest al doilea film, inspectorul comunist Roman, va 
duce mai departe lupta de urmărire a bandelor reacțiunii, iar 
misiunea începută de comisarul Miclovan va fi îndeplinită de 
succesorul său. „Ultimul cartuș" al acestuia, va lovi din plin. 
Filmul ne introduce în atmosfera tulbure, nesigură a anilor 
’45, grevată de sabotaje economice, de acțiuni 
îndreptate împotriva noii orînduiri, de conflicte

dușmănoase 
dintre foștii

Pe ecrane
„proprietari și noul proprietar — poporul... 

Bandiții racolați de marii bogătași se dedauBandiții racolați de marii bogătași se dedau la fărăde
legi odioase : jeluiesc un tren cu alimente destinat copiilor 
înfometați din Moldova, înăbușe în sînge o demonstrație mun
citorească pașnică, săvîrșesc crime, acte de spionaj... se opun 
cu înverșunare luptei clasei muncitoare pentru consolidarea 
cuceririlor revoluționare,

Reîntîlnim în film pe anticarul Semaca (magistru inter
pretat de George Constantin) care, secondat de fratele său mai 
mare, agricultorul (Amza Pellea), participă la toate acțiunile 
criminale, alături de alți gangsteri și lichele ce urmăresc li
chidarea lui Roman

Aceștia vor sucomba în finalul filmului cînd, „clanul 
Semaca" primește lovitura de grație...

„Ultimul cartuș" “este un film de acțiune în care întîlnlm 
momente de suspense, secvențe spectaculoase (urmărirea ma
șinilor prin Cheile Bicazului), scene desfășurate într-un ritm 
alert.

Un aport deosebit la reușita filmului l-au adus, alături de 
regizor, operatorul Alexandru David, scenograful Marcel Bo- 
goș, inginerul de sunet Anușovan Salamonian. Avem pri
lejul să vedem pe ecranul cinematografului „7 No
iembrie" din Petroșani pe Amza Pellea, Ilarion Ciobanu, Ion 
Besoiu, Colea Răutu. Marga Barbu, Jean Constantin, George 
Constantin. în acest nou film de succes, semnat de Sergiu Ni
colaescu.

Olimpia B.

Mama lui Sîvu arsă de fri
gurile bolii, a sărit buimacă 
din patul unde zăcea.

Pe geam văzu deasupra mi
nei un fum verzui înălțat oda
tă cu răcnetul dudei, al sire
nei... Ce-i, ce s-a întîmplat ?

Pe uliță au început să se
audă țipete, uși trîrrtite. aler
gătură...

M ama Iui Sîvu căzuse 
înapoi între perne, du
pă care își apasă coa-

de Irimie Străuț

tele în saltea să se ridice, dar 
nu moi izbuti, sleită de febră. 
Mai avu doar putere s-o che
me pe fată, pe micuța Ana :

- Vezi ce-i afară.
Ana-mică privi pe fereastră.
- Toți fug la mină...
- La mină... silabisi femeia 

și se înecă într-un potop de 
tuse.

Ana-mică o privi pe maică- 
sa cu ochi mari, fără să înțe
leagă de ce tușește așa rău.

- Mamă, vrei puțină ape ?
Dar femeia n-o mai auzea. 

Numai umerii îi tresăltau în
tre perne, iar afara sirenele vu
iau mereu... Au trecut douâ- 
trei ore și sirenele tot vuiau...

Deodată ușa se deschise vio
lent. In prag, baci Lae, vecinul.

Minerul, gîrbovit, alb la fa
ță, părea că poartă un sac

cu pietre pe umeri. Dar n-avea 
nici pe umeri, nici în 
mînă altă povară decît o 
scîndurică ușoară, înnegri
tă de cărbune, pe care o a- 
șeză pe masă.

- Mamă, doscuța lui Sîvu ! 
zise mirată Ana-micg și luă 
scîndurica să se joace cu ea.

merii femeii porniră so 
se zguduie mai tare 
între perne, dar nici

un sunet nu-i ieșea din gura. 
Minerul se făcea tot moi 

gîrbov în prag. întinse mîno 
spre Ana-mică, parcă ar fi vrut 
s o mîngiie.

- Știi, Sîvu ar fi scăpat, da
că patronii ne-ar fi dat lemn 
de-ajuns să susținem galeri
ile... Dar nu ne-au dat decît 
lemn putred și muntele s-a 
prăbușit peste mineri. Pe ei, 
pe stăpini, îi interesează doar 
cîștigul, nu le pasă de noi, de 
muncitori...

ineftl mai vru să spună 
ceva. Se răzgîndi însă 
și ieși repede din casă

chemat de vocile unor mineri 
porniți să-și salveze tovarășii 
ingropați în mină. Zgomotul 
pașilor săi prin curte fu curînd 
acoperit de vaierul sirenii 
care nu-și mai termina tîngui- 
rea... Femeia tăcea, iar Ana- 
mică repeta din vreme în vre
me :

- lată, mamă, doscuța..! 
doscuța lui Sîvu...

(Povestire din volumul „Alun
garea balaurilor", sub tipar la 

Editura „lor> Creangă".)
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în vizită la cei cărora le... plouă în casă
(Urmare din pag. 1)

Camere 
inutilizabile 
și... cereri 

peste cereri
...Mergem mai departe. Tot 

pe strada Independenței, în 
Petroșani, la blocul nr. 26. 
Urcăm la etajul 4 și ne oprim 
la apartamentul nr. 19. Ne 
deschide Florea Drăgan. „Ve- 
niți să vedeți. De trei ani de 
zile, de cind stau aici, mereu 
avem probleme cu ploile. Nu 
putem zugrăvi. Ce rost are 
Intrăm în camera mică. E 
de-a dreptul inutilizabilă. 
Doar o dormeză neacoperită, o 
măsuță și două tablouri au 
rămas în cameră, așteptînd... 
vremuri mai bune ca să fie 
întregită o ambianță familia
ră, împreună cu alte obiecte. 
Un perete e degradat total. 
Un altul, parțial. Plafonul, la 
fel. In baie. Ia fel... „A venit, 
zilele trecute, o tovarășă de 
Ia E.G.L., a văzut, s-a urcat 
pe bloc și ne-a spus la pleca
re că nu au oameni... Atît!“.

Alături, la apartamentul nr. 
17, Peter Bencze, deși a fost 
„în șut de noapte", ne deschi
de amabil și ne arată aparta
mentul. Aproape la fel ca la 
vecinul său. In hol. în came
ra mică, deasupra ferestrei — 
pereții arată într-un hal de 
nedescris. Ați făcut cerere la 
E.G.L., să vă repare coper
tina blocului, ca să nu vă dis
trugă apa întregul aparta
ment ? „Vai de mine 1 Păi 
dacă n-am făcut cel puțin 10 
cereri. înseamnă că am stat cu 
mîinile în sîn 1 Degeaba ! Vin 
cei de la E.G.L., vin mereu, 
dar cum vin, așa pleacă. Ne 
oromit eîteodată, dar cine Ie 
mai ia în seamă promisiuni
le !“ ..

Urcăm din nou pe acoperi
șul blocului Crăpături ale co
pertinei, de tot felul, mai 
mari sau mai mici. îndeosebi 
la interferența dintre pragul 
exterior de tablă și planșeu. 
Apa, e prea vădit ca să nu ne 
dăm seama, se infiltrează în < 
apartamente cu foarte mare 
ușurință... Și distruge bunuri, 

.1, care au fost investiți bani. 
Bani ai oamenilor, nu ai 
E.G.L.-ului 1 Și ..imobilizează" 
camere, le scot din circuitul 
lor normal, funcțional. De 
ce ? De ce toate acestea ? Cei 
cu care, ulterior, mai stăm 
de vorbă, locatari ai aceluiași 
bloc, nici nu mai „îndrăz
nesc" să adauge nimic „Ați 
văzut și dumneavoastră, ce 
să vă mai spunem!...“.

în apartament, plouă înconti
nuu". Au cerut „ajutor" Ia 
E.G.L., în repetate rînduri, 
dar reparațiile nu au fost fă
cute.

Nu au trecut nici cinci ani 
de cînd acest imobil a fost 
recepționat. Și totuși, apa se 
infiltrează prin stratul izola
tor, pătrunde în apartamente, 
deteriorînd pereții, mobilierul. 
Cauza, am aflat-o pe acoperi
șul blocului. Vinovății ? Și 
cei de la E.G.L. care nu ob
servă crăpăturile' și locatarii, 
care și-au instalat antenele 
televizoarelor pe suporturi gre
le ; acestea străpung pe căl
dură bitumul, fisurîndu-1. Mai 
mult, unele suporturi fragile 
sînt bătute în cuie. Așa stînd 
lucrurile, e de la sine înțeles 
că apa se strecoară prin fisuri. 
Faptul că locatarii își aduc 
astfel singuri apa în casă, nu 
scuză însă, tărăgănarea re
parațiilor pînă (probabil 1) în 
anotimpul rece.

Au venit, 
au și reparat, 

dar...
La blocul A 26, situat pe 

str. Parîngului din Lupeni, 
am vizitat apartamentele unor 
cetățeni care ne-au , sesizat 
faptul că în camerele lor, a- 
tunci cînd plouă, se infiltrează 
puternic apa prin tavan. De 
asemenea, datorită unor de
fecțiuni la instalațiile sanita
re și la conductele de apă în 
unele apartamente pereții s-au 
deteriorat. La apartamentul 
nr. 41, unde locuiește familia 
lui Alexandru Bogdan, au ve
nit doi zidari ai E.G.L.-ului, 
care au spart un perete de la 
cămară pentru a repara o 
conductă, apoi alții l-au astu
pat cu ciment, dar apa tot se 
scurge. O conductă de la baie, 
care era spartă a fost, zice-se, 
reparată de instalatorii secto
rului de gospodărie locativă, 
dar cînd prin ea circulă apa 
caldă, curge din nou. Defec
țiuni la baie ne-au mai fost 
semnalate și la apartamentul 
37 (Grigore Mămară).

La blocul nr. 4 de pe Aleea 
Narciselor, datorită defecțiu
nilor instalațiilor din baia a- 
partamentului nr. 6 (Gheorghe 
Spătaru), care are sifonul și 
garnitura de la vană defecte, 
apa se scurge pe pereții apar
tamentului nr. 2 ocupat de 
Mircea Topală, care ne-a sesi
zat în scris aceste stări de lu
cruri. In urma nenumăratelor 
reclamații făcute de locatarii 
respectivi, meseriașii E.G.L.- 
ului au venit în sfîrșit, au vă
zut și, după cum susținea 
maistrul principal I. Momîr-

In decursul timpului, aceste 
case din vechea colonie mi
nerească, datorită degradări
lor suferite, au fost de nenu
mărate ori reparate. In ultimii 
ani, însă, o serie de locuințe 
s-au deteriorat, au devenit 
pline de igrasie, cu temeliile 
și zidurile șubrezite de patina 
anilor dar și de lipsa de pre
ocupare a factorilor responsa
bili de la sectorul Lupeni al 
E.G.L. față de soarta imobile
lor din acest cartier (care, se 
pare că nu prea se află în a- 
tenția gospodarilor sus-numitu- 
lui sector...). Altfel nu se ex
plică faptul că multe case au 
devenit de nelocuit, cu funda
țiile dărăpănate, pereții fisu
rați și îmbibați de igrasie mai 
mult de jumătate, cu acoperi
șuri prin care apa pătrunde 
cu ușurință în camere.

Așa se prezintă situația i- 
mobilului de pe strada Daci
lor nr. 10, unde locuiește fa
milia minerului Vasile Mar- 
cu, care încă de anul trecut 
a făcut sesizări scrise și ver
bale la conducerea sectorului 
E.G.L. Lupeni să-i rezolve le
gitimele revendicări : repara
rea locuinței care, văzînd cu 
ochii, se degradează și se scu
fundă în golul aflat dedesub
tul pardoselii, fiind un peri
col permanent pentru cei ce 
locuiesc în acest imobil. Repli
ca maistrului principal Ion 
Momîrleanu, „deocamdată nu 
v-ați scufundat", nu poate 
constitui o opinie dintre cele 
mai potrivite în privința re
zolvării stării critice în care 
se află acel imobil. Și dacă 
mai adăugăm și faptul — de
loc lipsit de importanță — 
că, în acele condiții precare, 
locuiește o familie compusă 
din 9 membri (7 copii iar în 
curînd numărul acestora se 
va mări) începerea lucrărilor 
de reparații a locuinței nu mai 
poate fi amînată la infinit. Ir. 
adresa cu nr. 1 238, din 13 a- 
prilie 1972, primită de Vasile 
Marcu ca răspuns la nenumă
ratele lui sesizări de la con
ducerea sectorului E. G. L. Lu
peni (I. Ciornei, șef sector, C. 
Cioiu, tehnician coordonator) 
se specifică că lucrările de 
reparații vor fi efectuate în 
luna septembrie 1972 conform 
planului operativ de lucrări. 
Nu știm ce Semnificație are 
un plan operativ în ac
cepția sectorului Lupeni, dacă 
nici pînă la ora actuală nu 
s-a mișcat măcar un deget 
pentru a rezolva situația imo
bilului de la nr. 10.

Și asemenea stări de degra
dare și igrasie ale imobilelor 
în care locuiesc împreună cu 
familiile lor, provocate de in
filtrațiile de apă ne-au mai 
fost arătate de Mihail Nagy 
(str. înfrățirii, nr. 9) și Todor 
Bogdan (str. Dacilor, nr. 11). 
Se impune, așadar, punerea 
unui accent mai pronunțat și 
pe reparațiile și întreținerile 
imobilelor aflate în această 
colonie, ele să fie cuprinse cît 
mai grabnic în planul opera
tiv de lucrări al sectorului, 
pentru că astfel cartierul Ște
fan să nu mai fie considerat 
un copil vitreg al orașului 
Lupeni.

Echipa lui Butucea e pe 
schele, la... soare, în timp 
ce...

...pe acoperișul blocului ve
cin, macaraua...

...și, alături, jos, cazanul aș
teaptă, cine știe de cind !

„Anulăm reclamațiile 
și-o luăm de la capăt..."

Avancronică fotbalistică

Un spectacol plin de promisiuni
Prima apariție a divizi

onarilor de Ia Jiul Petro
șani în fața propriilor lor 
suporteri, în actualul se
zon, coincide și cu... pri
mul meci internațional al 
anului la Petroșani (vorba 
aceea : „Mai bine mai tîr- 
ziu, decît niciodată!“). 
Mîine, deci, pe stadionul 
„Jiul" — un adevărat eve
niment fotbalistic. Și, toto
dată, considerăm,- o parti
dă de excepție. Pentru pri
ma oară în cariera sa, Jiu! 
întîlnește o echipă coreeană. 
O echipă fruntașă din 
R.P.D. Coreeană. Oaspeții 
Jiului întreprind un turneu 
în România, la inițiativa e- 
chipei Dinamo București. 
După un prim contact cu 
fotbalul românesc (joi, cu 
echipa de tineret — rezerve 
a organizatorilor turneului), 
sportivii coreeni vor putea 
fi, deci, urmăriți mîine (ora 
17) pe stadionul din Petro
șani. Nu considerăm abso
lut necesară o prezentare 
detaliată a echipei AMRO- 
KAN PHENIAN (nu avem, 
de altfel, nici suficiente da
te la îndemînă). E suficient 
doar să amintim iubitorilor 
fotbalului marea „figură"
pe care, contrar oricăror
previziuni, au făcut-o în 
1966, Ia „mondialele" din

Anglia, necunoscuții dar 
atît de agerii fotbaliști co
reeni. Vă amintiți ? Un oa
recare Pak Doo a înscris 
italienilor un gol fulgeră
tor, de Ia 16 metri, după 
care faimoșii Gianni Rivera 
și Sandrino Mazzola n-au 
mai fost în stare nici mă
car să egaleze :marea „squ- 
adră azzurra. fiind întîmpi- 
nată apoi, pe aeroportul 
din Genova, la înapoiere, 
cu... pietre, fluierături și 
zarzavaturi. In meciul ur
mător, coreenii au fost eli
minați foarte greu de echi
pa „perlei din Mozambic" 
(Portugalia — Coreea 5-3). 
după ce, la un moment dat. 
conduseseră, senzațional, cu 
3-0... Cota fotbalului core
ean, de atunci, a crescut 
vertiginos. Fotbaliștii din 
țara prietenă, pe toate sta
dioanele meridianelor unde 
evoluează, nu mai constitu
ie doar o... surpriză plă
cută. Sînt recunoscuți deja 
ca sportivi de certă valoa
re, care urcă metodic, per
severent, pe scara ierarhiei 
mondiale. beneficiind de 
marele atuu al unor calităt1 
fizice excelente. Coreenii 
practică, în genere, un fot
bal spectaculos, avîntai. 
constructiv — ofensiv prin 
excelență. Acțiunile lor

ofensive, aproape în totali
tate, mizează pe viguroasa 
armă a vitezei debotdante, 
la care atunci cînd se adaugă 
și o doză mare de deprin
deri tehnice, urmarea se 
subînțelege...

Partida de mîine, avînd 
în vedere argumentele e- 
nunțate (care, bineînțeles, 
pot fi îmbogățite cu altele) 
se anunță nu numai deose
bit de interesantă dar și- 
disputată. Echipa noastră, 
după o primă perioadă pre- 
«■ompetițională eficientă și 
un (urneu pregătitor, 
cîștigat Ia Piatra Neamț, 
se află Ia o săptămînă îna
inte de debutul într-un nou 
campionat. Meciul interna
tional de mîine, deci, nu 
numai că... pretinde între
girea palmaresului favora
bil al echipei lui Traian 
Ivănescu, dar constituie și 
'•epetitie generală — „șnur" 
înainte de meciul inaugural 
a| noii „stagiuni", cu Uni
versitatea Craiova

Mîine, vom vedea și for
mația pe care noul antrenor 
o va arunca în „jocul" dis
putelor divizionare. O reîn- 
tîlnire, deci, plăcută cu 
Mulțesru s> ceilalți, o întîJ- 
nire insolită cu fotbalul 
coreean, un spectacol plin 
de promisiuni... (v.t.)

(Urmare din pag. 1)

De asemenea, brigada con
dusă de Grigore Maxim, ajun
să în cursul lunii la limita 
panoului a lost obligată să 
eiectueze scoaterea și, apoi, 
reintroducerea echipamentu
lui metalic de susținere în lelia 
următoare a abatajului fron
tal în care lucrează. O opera
ție dificilă, care n-a împiedicat 
însă brigada să-și îndepli
nească sarcina de extracție 
lunară.

Cele mai frumoase realizări 
s-au obținut în abatajul fron
tal dotat cu un nou echipa
ment de susținere care se ex
perimentează, pentru prima 
oară în Valea jiului (conce
put tot aici) — stîlpii SVJ cu 
grinzi pășitoare.

— Nu e tocmai ușor să ex-

si

Redresarea activității 
minei

(Urmare din pag. 1)

în aceste lucrări, urgentarea 
deschiderii orizontului 400 și 
pregătirea blocului VI trebuie 
să fie preocupări constante.

O problemă nu tocmai nouă, 
dar de o deosebită importanță, 
pentru activitatea minei Uri- 
cani o constituie asigurarea 
efectivelor. Deși în cursul se
mestrului I efectivul scriptic 
planificat a fost depășit cu 24 
de posturi, structura efectivu
lui, nivelul general de califi
care se mențin necorespunză
toare. Din efectivul scriptic de 
1940 salariați, existenți la 1 
iulie, 60 la sută sînt necalifi
cați, iar un număr de peste 700 
de muncitori au o vechime în 
întreprindere mai mică de un 
an. Organizarea cursurilor de 
calificare în concordanță cu 
necesitățile, atragerea la . aces
te cursuri a unui număr cît 
mai mare de noi angajați, in
tensificarea preocupărilor vi
zînd stabilizarea cadrelor Sînt 
probleme care trebuie să-și 

’'găsească locul cuvenit îtrpreo
cupările factorilor de răspun
dere. In același timp, mina ar 
trebui să fie sprijinită într-o 
măsură mai mare prin asigu
rarea spațiului locativ și a do
tărilor sociale solicitate în re
petate rînduri de salariați.

Nerealizarea producției glo
bale și marfă decît în propor
ție de 92 la sută a atras după 
sine neîncadrarea în prețul de 
cost planificat, care a fost de
pășit cu 37 de Iei la tona ex
trasă. La înregistrarea unui 
nivel ridicat al cheltuielilor de 
producție au contribuit în pri-

continuare, încadrarea în con
sumurile specifice de materia
le și energie să devină o rea
litate certă, prin evitarea risi
pei, prin exploatarea raționa
lă a utilajelor, astfel ca nive
lul de creștere a salariilor să 
fie corelat cu cel al produc
tivității muncii, iar calitatea 
producției să constituie un 
prilej de îmbunătățire a mun
cii, și nu de justificări.

Rezultă, așadar, că întregul 
colectiv de muncitori, ingineri 
și tehnicieni ai minei Uricani 
este confruntat cu probleme 
de o deosebită importanță, atît 
în ce privește redresarea ac
tivității de producție și recu
perarea minusului înregistrat 
la finele primului semestru, 
cît și din punct de vedere al 
pregătirii producției anului 
viitor, care va trebui realiza
tă în condițiile unor indicatori 
tehnico-economici îmbunătă
țiți. Se poate aprecia că desfă
șurarea dezbaterilor au justi
ficat funcția de control pe ca
re este chemată să o realizeze 
adunarea generală, rolul a- 
cesteia c mijloc eficient de 
educare a spiritului gospodă
resc, a conștiinței economice 
a fiecărui salariat. Așa cum 
au arătat Gheorghe Scorpie, 
Constantin Modîlcă, Jenică 
Năstase, Toader Ștefan, Vasi
le Agheorghiesei, Marin Stoi- 
culescu, precum și alți munci
tori și tehnicieni, există reale 
posibilități de regăsire a ca
denței pierdute, de readucere 
a minei printre unitățile frun
tașe din bazin.

„Strălucirea44 
și căderea 

unui... huligan
IOAN AVANU este e- 

lectrician la sectorul II, 
al minei Paroșeni. Ca e- 
lectrician insa, este mai 
puțin cunoscut, pentru 
ca, după cum spunea șe
ful sectorului „în pro
ducție nu strălucește". 
Doar, așa, lunar cu cîte 
două-trei nemotivate și 
altele motivate cu foi de 
boală. „Strălucește" * în 
schimb la căminul minei 
unde locuiește din martie 
1972. Aici este dispus 
prea des să prezinte 
„scene” presărate cu ne
cuviințe. Intr-o bună zi. 
fiind cu... chef, a prefe
rat să „picteze" pereții 
cantinei cu mîncarea ce 
i-a fost servită. La ulti
ma plată, scandalurile 
s-au ținut lanț după ca
re, unii din vecinii de 
cămin s-au ales cu... ce
va lovituri. O astfel de 
atitudine dovedește c?ă 
Ioan Avanu încă nu a 
auzit de noțiunea de 
comportară civilizată. Nu 
a înțeles sau, nu a vrut 
să înțeleagă că datorează 
stimă celor din jur că 
dacă i s-a acordat drep
tul de a locui în cămin, 
are și obligația elemen
tară de a pâstna avutul 
obștesc, de a respecta li
niștea celorlalți, regulile 
de conviețuire într-o! so
cietate.

Comitetul da cămin a 
hotărît, în cele din ur
mă, să pună capăt ieșiri
lor huliganice repetate, 
decizînd evacuarea lui 
din cămin. Astfel, ia sfîr
șit o lungă perioadă de... 
„strălucire", plină de am
biții, a electricianului 
sus-amintit. Ambiția sa, 
i-a mărit... perseverența, 
continuînd să aibă un 
comportament anti-so- 
cial, sfidînd intervențiile 
organizațiilor obștești din 
exploatare.

L. M.

Măsluitorul...
Fostul gestionar al can

tinei E. M. Aninoasa, 
DEZSO SZILAGYI, cu 
mult spirit de economie 
a valorificat (desigur în 
favoarea sa personală), 
bonurile de masă nefolo
site ale muncitorilor. O- 
perațiunea n-a fost deloc 
complicată. A falsificat 
datele și ă răvîiiduf bo
nurile, cîștigînd astfel 
600 de lei. Putea cîștiga 
mai mult, dacă n-ar fi 
fost oprit de... instanță.
Cu toate încercările ne
justificate de a argumen
ta faptul prin insuficien
ța de bonuri, s-a ales cu 
șase luni de închisoare, 
pedeapsa fiindu-i grația
tă.

N. Gh.

Cine aduce 
ploaia în... 

casa ?
La blocul 42 de pe strada 

Viitorului, din cartierul Aero
port — Petroșani, se executau 
de zor... tencuielile exterioare. 
„Aici este concentrată cea 
mai bună formație a noastră" 
(condusă de Ilie Butucea), ne 
spune inginerul șef al E.G.L.- 
ului. Alături, pe coperișul 
blocului 40, zăcea o macara, 
jos zăceau cazanele de topit 
smoală. Lucrările la acoperiș 
erau demult în... pauza mare. 
Nu sîntem împotriva fațade
lor, deși o formație a 
E.G.L.-ului, considerăm, nu 
trebuia să fie repartizată la 
atari lucrări, acum cînd ploile 
o solicită, altundeva.

Cetățenii din apartamentele 
29 și 30, Petre Târgoe și Ion 
Istrate ne-au sesizat că „afară 
plouă și se mai oprește, dar

leanu au și reparat. Dar apa 
tot se scurge în baia aparta
mentului nr. 2, scăpată pe 
lîngă sifonul de la vană de la 
baia locatarului de deasupra. 
Lansarea ipotezei că umezea
la. și infiltrațiile de apă pro
vin de la transpirația unei 
conducte nu pare să stea prea 
mult „în picioare", parcă... 
„transpiră" pe undeva, în loc 
să fi transpirat mai mult in
stalatorii care au fost trimiși 
să repare defecțiunile sesizate 
de. locatarii acestor imobile 1

„Deocam
dată 

nu v-ați 
scufundat**...
Imobilele aflate în cartierul 

Ștefan din Lupeni au fost 
construite cu peste 80 de ani 
în urmă, din piatră de munte.

A

In c o n c

Stăm de vorbă, printre... 
picături (nu de ploaie, ne re
ferim la răgazurile dintre 
„vizite") cu tov. Ștefan 
Krachtus, inginerul șef al 
E.G.L., care ne însoțește în 
raid. Nu reținem toate amă
nuntele. Nici n-am putea. 
Justificări (mai mult sau mai 
puțin plauzibile) întru... dis
culpare, există oricînd și pen
tru oricine. Principalul e să 
observi ce inexactități se „in
filtrează" (ca, și apa prin 
straturile izolatoare de pe 
blocuri) printre aceste justi
ficări !...

— In cartierul „Carpați", 
pe str. Vasile Roaită, o for
mație de lucru a E.G.L. a 
început cîndva reparațiile la 
terase. S-a lucrat la blocurile 
nr. 3 și nr. 5 după care „șan
tierul" a fost desființat, cele
lalte blocuri turn așteptîn- 
du-i și acum, în ploaie, pe 
oamenii dumneavoastră...

— Da. E adevărat. Am în
trerupt lucrul la imobilul 
„Cafe-bar“-ului pentru a în
cepe un nou front pe strada 
Vasile Roaită. A intervenil 
ziarul, să ne terminăm „trea
ba" acolo și am întrerupt-o... 
dincoace, Ia blocurile turn. 
Adevărul e că, în Petroșani, 
nu avem decît trei echipe pen
tru reparații imobile...

— Și nici una dintre ele nu 
lucrează la acoperișurile ce
lor ce Ie... plouă în casă !

— Așa este! Formația Iui 
Butucea lucrează la tencuieli 
și vopseli exterioare. Ia blocul 
42, ați văzut-o, cea a Iui Balea 
la „Cafe-bar", iar ultima, a 
Iui Corbei, Ia reparații capi
tale...

Iu zie...

— Cîte cereri de reparare a 
teraselor, de la cei ce apa le 
deteriorează apartamentele, a- 
veți la E.G.L., de exemplu, 
numai din cartierul „Aero
port" ?

— Multe. Foarte multe! In 
tot cazul, în Aeroport, nu mai 
puțin de 26 blocuri necesită 
reparații la straturile izola
toare ale teraselor. Plus alte 
blocuri din cartierul Construc
torul. In Lupeni, cam Ia fel 
stă situația. La multe blocuri 
din Braia, Ia casele de colo
nie...

— Forțele de care dispu
neți, în condițiile unui timp 
permanent favorabil, sînt în 
stare să satisfacă aceste ne
cesități ?

— In nici un caz ! Nu dis
punem de forța necesară. Toa
te trei echipele din Petroșani, 
dacă ar lucra numai la coper
tine, nu ar putea termina su
ma tuturor lucrărilor absolut 
necesare pînă la sosirea ano
timpului iernii...

— Și, ploile toamnei vor 
prinde „descoperite" toate a- 
ceste 26 de blocuri, la care se 
adaugă atîtea altele, din car-, 
tierele și orașele Văii Jiului ?

— După toate probabilități
le, da. Cam 100 de recla
mații primim lunar de la lo
catarii blocurilor care necesi
tă reparații. Abia dacă putem 
să rezolvăm 50. Cealaltă jumă
tate rămîne pentru luna vi
itoare Și-așa, de Ia lună la 
lună pînă Ia 31 decembrie, 
cînd ceea ce rămîne este... a- 
nulat (!) și-o luăm de Ia 
capăt...

In concluzie, tot ceea ce am constatat, tot ceea ce am 
aflat, nu ne poate conduce decît spre a susține un singur 
punct de vedere : nu au decît să solicite Ia nesfirșit interven
ția E.G.L.-ului, locatarii cărora le plouă în casă, că și-așa nu 
e nimic de făcut ! Dar, nu putem adopta o asemenea „expli
cație". Nici oamenii care asaltează E.G.L.-ul cu cereri de 
reparații și pe noi cu scrisori vizînd aceeași temă, n-o pot 
„înghiți". Și-atunci ? Situația, orice s-ar spune, e critică. 
Formațiile de lucru ale E.G.L.-ului trebuie să intervină de ur
gență. E intolerabil ca oamenii să plătească chirii pentru 
camere nelocuibile, să solicite la nesfirșit... cerului seninătate 
și lipsă de nori! Blocurile de locuit au fost făcute așa... cum 
au fost făcute, copertinele sînt așa cum sînt, se deteriorează 
în maximum doi ani. după cîte am aflat (deși sînt „garan
tate" pentru un... deceniu cel puțin). Practica mîinilor încru
cișate a neputință, în condițiile expuse mai sus, e cea mai 
contraindicată. E necesară o soluție. Cea mai bună ! Pentru 
că — conducerea E.G.L.-ului trebuie să recunoască — la

baza nemulțumirilor de azi nu stă numai... lipsa torței d 
muncă, ci și calitatea îndoielnică a lucrărilor de reparații 
efectuate, în anii trecuți, tot de către lucrătorii E.G.L.-ului. 
Dacă atunci cînd se repară o terasă, nu se face acest lucru 
în condiții de bună calitate, o treabă durabilă, e normal ca 
în al doilea an aceiași bloc să ceară strident o nouă inter
venție a formațiilor de lucru ale E.G.L.-ului. E adevărat, între
prinderea duce lipsa zidarilor de întreținere, dar tot atît de 
adevărat e că aceștia pe care îi are, supravegheați de prea 
puțini maiștri (fronturile de lucru sînt atît de dispersate), 
recurg în multe cazuri la lucrări de mîntuială. „Roadele" se 
văd. Ieșirea din „cauză", în nici un caz nu poate fi căutată 
și nici găsită altundeva, în afara întreprinderii, ci numai în 
interiorul ei. Ceva, oricum se cere imperios întreprins. în
treaga forță, de orice specialitate chiar, a E.G.L.-ului poate 
și trebuie să fie canalizată înspre întreținerea spațiului loca
tiv, înspre repararea urgentă a teraselor tuturor blocurilor 
deficitare la acest capitol... Altă soluție ? Nu există !

perimenlezi o nouă tehnolo
gie, recunoștea maistrul Cor- 
codel, cel care a condus acti
vitatea minerilor din eele pa
tru schimburi. Dar cum oame
nii, minerii, au îmbrățișat cu 
convingerea că vor reuși o 
metodologie de lucru moder
nă, ea s-a dovedit de la înce
put bună.

Noul utilaj este, fără îndo
ială, corespunzător condițiilor 
din stratul 3. Pentru a'ajunge 
să putem spune asta au mun
cit cu multă abnegafie toți 
membrii formației; cei patru 
șefi de schimb, îndeosebi, — 
Andrei Preda, Alexandru Cîm- 
peanu, Simion Puștan, Vasile 
Șelaru. Odată cu eforturile 
pentru aplicarea rodnică a 
noii tehnologii, minerii din 
brigadă au fost preocupați, în 
aceeași măsură, și de forma
rea unor noi angajați".

— Atunci cînd s-a format 
brigadă, a adăugat minerul 
Nicolae Scorpie, fără voie, au 
fost luați și unii muncitori 
care umblau pînă atunci, cum 
s-ar spune, de colo-colo. 
Cum e Constantin Poliak, de 
exemplu, — cam certat cu dis
ciplina. Știindu-1 la noi în 
brigadă, i-am acordat aten
ția ce se cuvine unui caz 
deosebit, iar rezultatul n-a 
întîrziat să se vadă — nici o 
nemotivată în luna iulie. Cît 
despre felul de a munci a fost 
printre cei mai vrednici în 
abataj. La iei și tînărui Lucian 
Eftimie. In citeva săptămîni 
de la angajare a devenit until 
din muncitorii în care poți a- 
vea încredere că-și face da
toria.

In sector, îndeosebi m ul
timele trei luni, s-au eșalonat 
astfel lucrările încît panouri
le de abataj rămase cu citeva 
felii în urmă să fie intensiv 
exploatate spre a se crea po
sibilitatea dezvoltării unor a- 
bataje frontale cu lungimi de 
direcție de piuă la 350 m, 
ceea ce, curînd, va fi înfăp
tuit. Tocmai de aceea realiză
rile superioare obținute de 
brigăzile conduse de Remus 
Miclea, Grigore Maxim, loan 
Andreica, formații care reali
zează nivelarea panourilor în- 
tîrziate, au o mare însemnă
tate.

... O știre care merită in
serată in finalul celor relata
te pînă acum — după prima 
zi de lucru în luna august, 
colectivul sectorului 11 al mi
nei Dîlja, a depășit planul 
zilnic cu 80 tone de cărbune.

Q faptă demnă de un co
lectiv harnic, care și-a pro
pus realizarea și a altor suc
cese în întîmpinarea zilei mi
nerului, a sărbătorii luminoa
sei zile de 23 August.

mul rînd salariile (depășire de 
aproape 10 lei pe tonă), pre
cum și materialele și energia, 
cu depășiri cifrate în jur de 
cinci lei pe tona de cărbune 
extrasă. Căile de grabnică re
mediere a acestei situații ne
corespunzătoare se cunosc, ele 
au rezultat și din referatul 
prezentat ca și din discuțiile 
purtate. Trebuie doar, ca, în
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șCOMUNICAT 
cu privire la încheierea 

lucrărilor sesiunii Comisiei 
interguvernamentale 

româno-sovietice de colaborare 
economică

In perioada 31 iulie — 3 au
gust, au avut loc la București 
lucrările celei de-a Vil-a se
siuni a Comisiei interguverna
mentale româno-sovietice de 
colaborare economică. Dele
gația română a fost condusă de 
Gheorghe Rădulescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, președintele părții ro
mâne în Comisia interguver- 
namentală, iar delegația sovi
etică de M. A. Leseciko, vice
președinte al Cosiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., președintele 
părții sovietice în Comisia in- 
terguvernamentală.

Făcînd bilanțul activității 
desfășurate de la precedenta 
sesiune, părțile au relevat că, 
în această perioadă, au avut 
loc întîlniri de lucru ale re
prezentanților organelor cen
trale de planificare, de co
merț exterior și ministerelor 
de ramură, la care s-au stabi
lit măsuri pentru finalizarea 
— prin convenții sau contrac
te — a acțiunilor în curs, s-au 
abordat noi acțiuni de colabo
rare economică, s-au exami
nat probleme ale dezvoltării 
cooperării și specializării în 
producție, precum și noi posi
bilități privind lărgirea și a- 
dîncirea în continuare a cola
borării și livrărilor reciproce 
în diferite domenii ale pro
ducției materiale.

Comisia a constatat cu satis
facție că s-au înregistrat im
portante rezultate în dezvol
tarea și diversificarea colabo
rării și cooperării economice 
între cele două țări în dome
niile industriei chimice, a pre
lucrării petrolului și petrochi
miei, în construcțiile de ma
șini grele, energetice și de 
transport, mașinilor unelte, a- 
gricole și tractoare, siderur
giei, industriilor ușoară și a- 
limentară. Astfel, au fost în
cheiate o serie de acorduri și 
contracte de colaborare și co
operare pe o perioadă de lun
gă durată între Republica So
cialistă România și Uniunea 
Sovietică, din care Vor de
curge importante livrări reci
proce. Acestea privesc parti
ciparea României la construi
rea fabricii de celuloză de 
la Ust-Ilim — U.R.S.S., livra
rea din Uniunea Sovietică de 
utilaje și participarea cu asis
tență tehnică în construirea 
în România a unor importan
te obiective economice în do
meniul industriilor chimică, 
metalurgică ș. a. De aseme
nea, au fost încheiate docu
mentele corespunzătoare pri
vind colaborarea organizați
ilor de resort din cele două 
țări în elaborarea unor Lu
crări de proiectare privind 
construirea în România a u- 
nor obiective economice din 
domeniul industriilor chimică, 
metalurgică, construcțiilor de 
mașini și altele.

Comisia a apreciat activi
tatea desfășurată de unele 
ministere și organe centrale 
din cele două țări, care, prin 
elaborarea studiilor și a do
cumentațiilor necesare, au fă
cut posibil ca la actuala se
siune să se poată semna Con
venția privind realizarea în 
România a unei uzine de sodă 
caustică, clor și produse clo- 
rurate, precum și Convenția 
interministerială de lungă 
durata privir i livrările reci
proce a unor produse ale in
dustriei prelucrării țițeiului și 
petrochimice.

In timpul sesiunii, au fost 
relevate lucrările desfășurate 
pe linia colaborării tehnico- 
Științifioe dintre cele două 
țări, precum și programele de 
colaborare convenite pe anul 
în curs în domeniul folosirii 
energiei atomice în scopuri 
pașnice, minelor, petrolului și 
geologiei, agriculturii, precum 
și în domeniul științei și teh
nologiei.

Examinînd activitatea des

fășurată de organele _ compe
tente din cele două țări în re
alizarea Acordului ronaâno- 
sovietic privind construirea 
Nodului hidrotehnic Stînca- 
Costești de pe rîul Prut, co
misia a adoptat în cursul lu
crărilor actualei sesiuni statu
tul Comisiei mixte constituite 
în scopul realizării acestui. o- 
biectiv comun și a stabilit sar
cini privind activitatea vi
itoare a acestei comisii.

S-a relevat, de asemenea, 
că dezvoltarea colaborării și 
cooperării economice se reflec
tă în creșterea continuu as
cendentă a schimburilor co
merciale reciproce. Astfel, vo
lumul schimburilor de mărfuri 
realizat în 1972 a fost cu 12,5 
la sută mai mare decît reali
zările anului 1971, iar, potri
vit protocolului comercial pe 
1973, volumul schimburilor 
comerciale pe acest an va pre
zenta o creștere de 9 la sută 
față de. prevederile anului 
1972. Creșterea schimburilor 
reciproce pe 1973 se prevede 
a avea loc, în principal, pe 
seama sporirii cu peste 20 la 
sută a livrărilor reciproce de 
mașini și utilaje.

Pe baza rezultatelor obți
nute, precum și a schimbului 
de păreri efectuat la actuala 
sesiune, comisia a stabilit un 
program concret pentru fina
lizarea unui important nu
măr de acțiuni de colaborare, 
cooperare -și specializare în 
producție, aflate în prezent 
în stadiu de examinare între 
organele corespunzătoare din 
cele două țări. Aceste acțiuni 
se referă, în principal, la con
struirea unor noi capacități de 
producție în domeniile side
rurgiei, metalurgiei neferoase, 
chimiei, construcțiilor de ma
șini, industriei ușoare, livră
rilor reciproce de instalații și 
utilaje complexe.

Analizînd modul în care se 
realizează schimburile de măr
furi pe 1973 și perspectivele 
pentru anii 1974 și 1975, Co
misia a stabilit măsuri pen
tru majorarea volumului de 
schimburi comerciale pe anul 
în curs și pentru lărgirea și 
diversificarea, în continuare, a 
schimburilor de mărfuri pe 
următorii ani ai actualului 
cincinal.

.Luînd Ia cunoștință progra
mul de lucru al : organelor 
centrale de planificare privind 
coordonarea planurilor econo
miilor naționale ale Uniunii 
Sovietice și Republicii 'Socia
liste România pe perioada 
1976—1980, iar pentru unele 
probleme mai importante și 
pe o perioadă mai îndelunga
tă, comisia a recomandat ca, 
în desfășurarea viitoare a a- 
cestor lucrări, să se aibă in 
vedere asigurarea dezvoltării 
și adîncirii în continuare a co
laborării economice reciproce 
și, pe această bază, creșterea 
însemnată a schimburilor de 
produse, în special a mașinilor 
și utilajelor.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă cordială, de 
prietenie și deplină înțelegere.

Protocolul încheiat cu acest 
prilej a fost semnat, din par
tea română, de Gheorghe 
Rădulescu, iar din partea so
vietică — de M. A. Leseciko

Vineri, a fost semnată, la 
București, Convenția inter-, 
guvernamentală privind rea
lizarea în România a unei u- 
zine de sodă caustică, clor și 
produse clorurate, în scopul 
majorării livrării de astfel de 
produse în U.R.S.S. și Con
venția interministerială pri
vind specializarea în produc
ția industriei de prelucrare a 
țițeiului, în scopul livrării re
ciproce de produse din acest 
domeniu.

In aceeași zi, a fost semnat 
statutul Comisiei mixte româ
no-sovietice pentru Nodul hi
drotehnic Stînca-Costești pe 
rîul Prut.

•X.
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Guvernul Unității populare iși reafirmă poziția
dialogului cu sectoarele

democratice ale opoziției
SANTIAGO DE CHILE 3 

(Agerpres). — Secretariatul 
general al guvernului Unității 
Populare a dat publicității o 
declarație în care se arătă că 
președintele Republicii, Sal
vador Allende, a primit o scri-
soare din partea președinte
lui Partidului Democrat-Creș- 
tin, Patricio Aylwin, cu privi
re la poziția acestei formați-
uni politice față de dialogul 
angajat cu șeful statului.

Guvernul — se subliniază 
în document — își reafirmă 
poziția favorabilă continuării 
unui dialog activ cu sectoare
le democratice ale opoziției, 
pentru depășirea situației ac
tuale pe care încearcă s-o 
mențină în țară grupările re
acționare. Primul rezultat al 
acestui dialog a fost căutarea, 
de comun acord, a unor mă
suri menite să pună capăt gre-

&
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Festivalul Mondial
al Tineretului și Studenților

vei ilegale a proprietarilor de 
autocamioane. In acest sens, 
conducătorii organizației pa
tronale de profil au avut o 
întrevedere cu președintele 
Allende și cu mai mulți mem
bri ai guvernului.

Documentul menționează 
că angajarea acestui dialog în
tre oficialitățile chiliene și 
sectoarele democratice ale
opoziției are drept scop adop
tarea măsurilor necesare, pe o 
bază larg democratică, pentru 
depășirea situației prezente, 
create de forțele de dreapta 
și pentru continuarea proce
sului de transformări so.cial- 
economice în Chile.

★
SANTIAGO DE CHILE 3 

(Agerpres). — Guvernul Uni
tății Populare a hotărît ca 
toate camioanele aparținînd

„Petrolul Libiei aparține 
poporului libian"

TRIPOLI 3 (Agerpres). — 
Primul ministru al Libiei, Ab
del Salam Jalloud, a adresat 
companiilor petroliere occi
dentale care operează pe teri
toriul libian un avertisment 
ferm. El reafirmă hotărîrea 
Libiei de a merge înainte cu 
proiectele privitoare la națio
nalizarea totală a importantei 
bogății naturale — țițeiul. 
..Petrolul Libiei aparține po
porului libian" — a afirmat 
Salam Jalloud în cadrul unui 
seminar asupra problemelor e- 
nergiei, adăugind că negocieri
le" pentru preluarea finală 
tfebuie să se bazeze pe acest

termen nu se va obține un 
răspuns satisfăcător la cereri
le formulate de Libia, „vor fi 
luate măsurile corespunzătoa
re".

In încheiere, Jalloud a men
ționat că Libia dispune, în 
prezent, de rezerve financiare 
de un miliard dinari (1,170 mi
liarde lire sterline) — rezerve 
masive care vor permite gu
vernului să continue progra
mele de dezvoltare în cazul 
unui conflict cu companiile 
petroliere.

fapt.
După cuin se știe, guvernul

libian a început, în ianuarie 
1973, convorbiri cu compani
ile petroliere ..Oasis", „Amo-
seas" și „Occidental", pentru 
a ajunge la un acord în ceea 
ce privește preluarea de către 
Libia a operațiunilor acesto
ra. Sfirșitul lunii august a fost 
fixat ca dată limită pentru 
încheierea negocierilor. Pre
mierul Jalloud a arătat că, 
dacă pînă la expirarea acestui

proprietarilor participanți la 
greva ilegală patronală să fie 
rechiziționate — ' informează 
agenția Prensa Latina.

„Această măsură — a de
clarat Jaime Faivevich, sub
secretar la Ministerul Trans-
porturilor, ■— este menită să 
apere adevăratele interese ale 
țării și dezvoltarea normală a 
economiei naționale".

BERLIN 3 — Coresponden
tul Agerpres, Constantin Var
vara, transmite : Programul 
zilei de vineri din cadrul 
Festivalului Mondial al Tine
retului și Studenților a fost 
dedicat luptei tineretului lu
mii pentru drepturile sale, 
precum și problemelor tinere
lor fete și femei.

Reprezentanții tineretului 
român au exprimat poziția 
tinerilor din patria noastră 
față de diferitele aspecte ale 
acestei lupte. Astfel, ei au 
luat cuvîntul la adunările, 
colocviile și seminariile con
sacrate rolului tineretului în 
viața politică și participării

sale la conducerea societății, 
problemei drepturilor și res
ponsabilităților tineretului, si
tuației și rolului tinerelor 
fete și femei in societatea 
contemporană.

De asemenea, reprezentanții 
noștri au participat la mitin
gurile de solidaritate cu lup
ta popoarelor și tineretului 
din Angola, Mozambic, Gui- 
neea-Bissau și Insulele Capu
lui Verde împotriva colonia
liștilor portughezi, pentru in
dependență națională, precum 
și la manifestarea legată de 
împlinirea a 28 de ani de la 
lansarea bombei atomice asu
pra Hiroșimei.

< Ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al Repit- 
blicvii Socialiste România in 
Argentina, Mihai Bălănescu, 
și-a prezentat, la 31 iulie, scri
sorile de acreditare președin
telui Râul Lastiri.

In timpul convorbirii care 
,a avut loc cu acest prilej, au 
fost evidențiate relațiile bune 
existente între cele două țări 
și perspective largi de dezvol
tare a lor în viitor.

Fabrica de unelte a Uzinelor „Skoda” din Plzen-V-ul Boemiei a realizat freze-melc 
pentru aplicarea metodei progresive în fabricarea roților dințate, care au fost premiate cu titlul 
de „produs remarcabil - 1973‘‘in cadrul întrecerii socialiste.

Atacuri puternice lansate
de forțele patriotice cambodgiene

PNOM PENH 3 (Agerpres). 
— Continuînd ofensiva împo
triva pozițiilor lonnoliste din 
perimetrul defensiv al Pnom 
Penhului, detașamente ale 
patrioților cambodgieni au 
realizat, în zorii zilei de joi. 
pe unele porțiuni ale frontului

din. jurul capitalei khmere, in
filtrări pînă la distanțe de nu
mai trei kilometri de centrul 
orașului, silind aparatele a- 
viației- tactice americane să 
intervină intens în sprijinul 
trupelor regimului de la Pnom 
Penh.

Atacuri puternice au fost 
lansate de forțele patriotice

Moscova
Expoziția românească 
„Electronum propune4*

Situația politică din Cipru 
continuă să fie încordată

NICOSIA 3 (Agerpres). — 
Situația politică din Cipru 
continuă să fie încordată în 
urma răpirii ministrului de 
justiție, Christakis Vakis, și a 
declanșării unui val de aten
tate cu bombe împotriva lo
cuințelor unor demnitari, la 
sediile poliției și ale unor în
treprinderi. Concomitent, gu
vernul președintelui Makarios 
continuă, sprijinit de păturile 
largi ale populației, măsurile 
de combatere a acțiunilor te
roriste. In contextul acestor 
eforturi, după cum s-a anun
țat, miercuri au fost reluate, 
la Nicosia, tratativele între 
reprezentanții comunităților 
greacă și turcă din Cipru, care 
au fost întrerupte în ultima 
lună.

Un element nou în situația 
politică din insulă a intervenit 
joi seara, cînd generalul Gri
vas a remis presei textul unui 
document' adresat președinte
lui Makarios, care conține 
cinci condiții pentru elibera
rea ministrului de justiție 
Vakis, între care organizarea 
de alegeri prezidențiale și re
integrarea tuturor polițiștilor 
demiși recent de guvern.

In legătură cu aceasta, pre
sa cipriotă amintește decla
rația făcută marți de președin
tele Makarios, în cadrul unei 
conferințe de presă, în sensul 
că guvernul nu va accepta nici 
o condiție formulată pentru 
eliberarea ministrului de jus
tiție Vakis.

și într-o regiune mlăștinoasă, 
cuprinsă intre fluviul Mekong 
și. un braț al acestuia, rîul 
Bassak, considerată de impor
tanță strategică pentru apăra
rea Pnom Penhului.

★

PNOM PENH 3 (Agerpres). 
— Asediind orașul Pnom 
Penh din toate direcțiile, for
țele patriotice cambodgiene au 
lansat, în cursul zilei de joi, 
principalele atacuri dinspre 
sud-est. Traversînd, apoi, în 
ambarcațiuni Fluviul Mekong 
și înaintînd adînc în dispozi
tivele de apărare inamice în 
zona șoselei naționale nr. 1, 
patrioții khmeri și-au instalat, 
în dimineața de vineri, avan
posturile Ia mai puțin de șase 
kilometri de capitală.

MOSCOVA — Cores
pondentul Agerpres, Nicolae 
Crețu, transmite : Vineri, în- 
tr-unul din pavilioanele com
plexului expozițional din par
cul Sokolniki din Moscova, a 
fost inaugurată expoziția româ
nească ,.Electronum . propune", 
patronată de întreprinderea de 
comerț exterior „Electronum" 
din București. Sînt prezentate 
elemente electronice pentru au
tomatizarea proceselor indus
triale, apărate de măsură și 
control, aparataj electric de 
joasă tensiune echipamente de 
comandă numerică și de afișa
re a cotei pentru mașini-unelte, 
aparate da radio și televiziune.

La deschidere au participat

A.A. Rozanov, adjunct al mi
nistrului industriei electronice 
din U.R.S.S., I. S. Ravici, 
adjunct al ministrului co- •9 
municațiilor I. K. Pri-
hodov. prim-vicepreședinte 
al Camerei unionale de
comerț ș:. industrie, conducători 
ai unor întreprinderi de co
merț exterior din U.R.S.S.. spe
cialiști în electronică, ziariști.

In alocuțiunea rostită la 
deschidere, Alexandru Mărgă- 
ritescu, adjunct al ministrului 
industriei construcțiilor de 
mașini-unelte și electrotehni
cii, a relevat succesele obținu
te de țara noastră în domeniul 
electronicii.

incheierea convorbirilor oficiale
bulgaro-vietnameze
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SIMBAtA, 4 AUGUST

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Ultimul cartuș ; Repu
blica : Vacanță la Roma ; 
LONEA — Minerul: Antracit; 
VULCAN : Ceața ; LUPENI 
— Cultural : Pe aripile vîn- 
tului ; Muncitoresc : A fost 
odată un polițist ; URICANI: 
Colier pentru iubita mea.

PROGRAMUL 1. 5,00 Bule
tin de știri; 5,05 Melodii în 
zori de zi; 5,20 Dragi mi-s 
cîntecul și jocul 5,40 Jurnal 
agrar; 5,50 Muzică ușoară; 
6,00—8,08 Radioprogramul di
mineții; 8,08 Matineu muzi
cal; 8,25 Moment poetic; 8,30 
La microfon, melodia prefe

rată; 9,00 Buletin de știri; 9,30 
Miorița; 9,50 Muzică ușoară;
10.00 Buletin de știri; 10,05 
„Mulți mă-ntreabă de ce cint" 
— muzică populară; 10,20 
Dansuri instrumentale; 10,30 
Emisiune muzicală de la Mos
cova; 11,00 Buletin de știri;
11,05 Muzică ușoară; 11,15 
Turism; 11,35 Corul Radiots- 
leviziunii; 12,00 Discul zilei;
12.30 Intîlnire cu melodia 
populară și interpretul prefe
rat; 13,00 Radiojurnal 13,30 
Radiodivertisment muzical;
15,00 Buletin de știri; 16,00 
Radiojurnal; 17,00 Știință, 
tehnică, fantezie; 17,25 Pagini 
corale de Gheorghe Cucu;
17,40 „Steaua fără nume"; 
18,00 Orele serii; 20,00 Zece 
melodii praferate; 20,45 Con
semnări; 20,50 La hanul melo
diilor; 21,25 Moment poetic;
21.30 Revista șlagărelor; 22,00 
Radiojurnal; 22,30 Dansați în 
ritmul preferat; 24,00 Buletin 
de știri; 0,05—6,00 Estrada 
nocturnă.

9.00 Curs de limbă germa
nă. Recapitulare (5).

9,30 A fost odată ca nicio
dată... Acasă la Do
nald.

10,00 Telex.
10,05 Cîntece și jocuri popu

lare cu ansamblul „Fla
căra Prahovei".

10,35 De vorbă cu gospodi
nele.

10,55 „Treptele tării". Emi
siune de cîntece și 
versuri.

11.25 Roman foileton. „Noile
aventuri ale mușche
tarilor". Reluarea epi
sodului IV. Micul re
ge.

12.25 Biblioteca pentru toți : 
Mih'ail Dragomirescu.

13,00 Telejurnal.
15.15 Tenis de cimp România 

— U.R.S.S.
17.30 Emisiune în limba 

germană.
18,35 Ritm, tinerețe, dans.

19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal. Cincinalul 

înainte de termen, 
1973 — an hotărî tor.

20,00 Cîntecul săptămînii : 
„Tinerețe milenară".

20,05 52 de inițiative în 52 
de săptămîni.

20.15 Teleenciclopedia. Coră
bii cu pînze. Trans
porturi. Aripi.

20,55 Publicitate.
21,05 Film serial: Mannix.
21,50' Recital de muzică u- 

șoară cu interpreta i- 
taliană Ada Morri.

22.20 Telejurnal.
22.30 Opereta in inima verii.

23,00 Săptămîna sportivă.

LOTO
La tragerea LOTO din 3 au

gust 1973 au ieșit cîștigătoare 
următoarele numere :

Extragerea I 4, 38, 81, 83, 3, 
23, 26, 46, 22.

Extragerea a-II-a 17, 49, 12, 
13, 47,74, 34, 16, 35.

Valorile temperaturii înre
gistrate in cursul zilei de 
ieri :

Maximele: Petroșani 24 gra
de ; Paring 15 grade.

Minimele : Petroșani 10 gra
de ; Paring 8 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE : Vreme în gene
ral frumoasă. Se va încălzi u- 
șor. In cursul după-amiszii se 
vor semnala, izolat averse 
slabe de ploaie. Vint slab din 
sectorul sud-estic.

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

■ SOFIA 3 (Agerpres). — Joi 
s-au încheiat, la Sofia, convor
birile oficiale dintre delegația 
de partid și guvernamentală 
a R. P. Bulgaria, condusă de 
Stanko Todorov, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P. C. Bulgar, președintele Con
siliului de Miniștri, și delega
ția de partid și guvernamen
tală a R. D. Vietnam, condusă 
de Fam Van Dong, membru al 
Biroului Politic al C. C. al 
Partidului celor ce Muncesc 
din- Vietnam, primul ministru 
al R. D. Vietnam.

Convorbirile — relatează a- 
genția BTA — s-au desfășurat 
într-o atmosferă caldă, prie
tenească și au relevat dorința 
celor două partide și țări de 
a dezvolta, în continuare, re
lațiile reciproce și colaborarea 
în toate domeniile, de a mi
lita împreună pentru pace și 
socialism.

Delegația R. D. Vietnam ur
mează să efectueze, începînd 
de vineri, o călătorie prin di
ferite regiuni ale Bulgariei.

+ Premierul Italiei, Maria
no Rumor, a avut. joi. o între
vedere cu o delegație a Confe
derației patronatului italian 
(Confindustria), căreia i-a ex
pus pianul noului guvern de 
luptă împotriva inflației și 
pentru redresarea poziției mo
nedei italiene pe piața mo
netară mondială. DP aseme
nea, au fost abordate proble
mele folosirii judicioase a for
ței de muncă, dezvoltarea in
dustrială a Sudului Italiei 
(Mezzogiorno) și participarea 
la Piața comună.

♦ Congresul național al 
Consiliului General al Sindi
catelor Japoneze (SOHYO), ale 
cărui lucrări se desfășoară, îr T 
prezent, la Tokio, a hotărît să ' 
organizeze, la sfîrșitul acestei 
luni și în luna septembrie, o 
serie de greve de protest îm
potriva acțiunilor disciplinare 
de masă întreprinse de Admi
nistrația căilor ferate naționa
le. pentru a-i pedepsi pe fero
viarii care au luat parte la 
campania de primăvară a sin
dicatelor.

♦ Ministrul de stat pakis
tanez pentru facerile exter
ne, Aziz Ahmc(|. a apreciat, 
intr-o declarație, caracterul 
constructiv al recentelor con
vorbiri indo-pakistaneze.

< La Delhi a fost semnat 
programul de colaborare cul
turală între R.S.F. Iugoslavia 
și India pe anii 1973—1974.

Programul prevede acțiuni 
de colaborare în domeniile e- 
ducației, științei, artei, sportu
lui și culturii fizice, radioului 
și televiziunii, presei și cine
matografiei. Totodată, cele do
uă țări au căzut de acord asu
pra înființării unui comitet, 
mixt menit să contribuie ’<3 
realizarea programului, infor
mează agenția TANIUG.

♦ Guvernul peruan a de
cretat expropierea „Societății 
Telefonice a Perului” („La So- 
ciedad Telefonica del Peru"), 
filială a companiei suedeze 
.,Erikson” care asigură legătu
rile telefonice in provinciile 
din sudul țării. Aceasta este 
cea de-a treia companie străină 
trecută sub controlul statului 
de către guvernul peruan și 
singura din țară de acest pro
fil care se mai afla in proprie
tate particulară.

♦ Guvernele Republicii Cu
ba și Islandei. au hotărît să 
ridice la rang de ambasadă 
misiunile diplomatice acredi
tate în capitalele celor două 
țări — a anunțat Ministerul 
de Externe cubanez.

♦ Un comunicat al Minis
terului de Externe al R. D. 
Vietnam, dat publicității, vi
neri. la Hanoi, informează că 
guvernele R.D. Vietnam și 
Islandei au hotărît să stabi
lească relații diplomatice la 
nivel de ambasadă între cele 
două țări.

Sport — Telex — Sport — Telex
După prima zi a întilnirii din cadrul „Cupei Davis" 
echipele României și D.R.S.S. sint la egalitate: 1-1

Pe terenul Parcului sportiv 
„Progresul" din Capitală a în
ceput ieri după-amiază întîl- 
nirea de tenis dintre echipele 
României și U.R.S.S., contînd 
pentru finala grupei A (zona 
europeană) a „Cupei Davis". 
După prima zi, scorul meciu
lui este egal : 1—1.

In prima partidă s-au întîl- 
nit Aleksandr Metreveli 
(U.R.S.S.) și Toma Ovici (Ro
mânia). Primele două seturi 
au fost echilibrate, tenismenul 
român dînd o replică curajoa
să valorosului său partener. 
Ovici a condus în. setul doi cu 
4—1, dar campionul sovietic a 
egalat, cîștigînd cu 7—5. In 
ultimul set, Aleksandr Metre
veli s-a impus încă din pri
mele ghemuri, victoria reve-

nindu-i cu scorul final de 
7—5, 7—5, 6—2.

A urmat apoi partida dintre 
Ilie Năstase și tînărul jucă
tor sovietic Teimureaz Ka- 
kulia. Evoluînd la cea mai 
bună valoare a sa, Ilie Năs
tase a terminat învingător cu 
6—0, 6—3, 6—0.

Astăzi, cu începere de la ora 
15,15, se va disputa partida de 
dublu. Conform regulamentu
lui competiției, perechile vor 
fi cunoscute numai, cu o oj'ă 
înaintea începerii jocului.

★

Pe terenurile „Olimpia" din 
Brașov au continuat ieri în
trecerile zonale ale competi
ției internaționale de tenis 
„Cupa Principesa Sofia" pen

tru tineret (jucătoare sub 18 
ani). Echipa României a cîști- 
gat în final cu 5—0 întîlnirea 
susținută cu formația Elveției. 
Iată ultimele două rezultate 
înregistrate • Simona Nunweil- 
ler — Anriemarie Ruegg 6—2, 
9—7 ; Virginia Ruzici — Susi 
Einchenberger 4—6, 6—3, 
6—0.

★

PRAGA 3 (Agerpres). — La 
Praga a început finala zonei 
europene a „Cupei Davis" 
(grupa B) dintre echipele Ce
hoslovaciei și [taliei. Din cau
za unei ploi torențiale prima 
partidă de simplu : Corrado 
Barazzutti — Jan Kodes s-a 
întrerupt la scorul de 7—5, 
3—6, 5—4 în favoarea jucăto
rului italian.
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