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CINCINALUL ÎNAINTE DE TERMEN!

Colectivul hploatării miniere Lupeni 
răspunde chemării secretarului general

al partidului prinlr-u angajare unanimă:
In zilele de 23 și 24 august va lucra 

normal pentru recuperarea restanțelor 
la extracția de cărbune și realizarea 

sarcinilor lunii august
Considerindu-se mobilizați plenar in bătă

lia pentru recuperarea restanțelor și realiza
rea planului lunii august, comuniștii, întregul 
colectiv al sectorului VI al minei Lupeni a 
hotârit ca zilele de 23 și 24 august să fie 
zile normale de producție cu eficiență sporită.

Inițiativa sectorului VI a fost dezbătută pe

lunii august
schimburi și îmbrățișată de organizațiile de 
partid din celelalte sectoare, de intregul co
lectiv al minei. Minerii din Lupeni consideră 
că chemarea adresată de secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
lucrătorilor de pe șantiere li se adresează in 
egală măsură și minerilor, tehnicienilor și in
ginerilor, tuturor salariaților exploatării.
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• Proiectant! 1
• Constructori,
• Beneficiari J

SI5 modernizarea Preparației Lupeni :
Un obiectiv de investiții 

al cărui ritm de execuție 
se cere grabnic impulsionat

Lucrările de amplificare și 
modernizare a Preparației căr
bunelui Lupeni constituie unul 
din importantele obiective de 
investiții care se execgtă pe 
raza municipiului. Pe lingă, o 
considerabilă majorare a ca
pacității de prelucrare, de la 
400 tone pe oră în prezent pînă 
la 1 120 tone pe oră, modifi
carea tehnologiei de prepara
re va atrage după sine impor
tante îmbunătățiri de ordin 
calitativ ale indicatorilor teh- 
nico-economici realizați. înlo
cuirea preparării prin jghea
buri Rheo cu zețaj va duce la 
o creștere a selectivității, la 
o mai bună diferențiere a sor
turilor. De asemenea, noul 
flux de preparare este conce
put la un nivel tehnologic su
perior, fiind prevăzut cu ele
mente de automatizare. Am
plificarea și modernizarea 
Preparației Lupeni sînt con
cepute în perspectiva creșterii 
producției minelor în zona 
vestică a bazinului și a des
chiderii de noi cîmpuri minie
re în vederea satisfacerii ce
rerii de cărbune cocsificabil.

După cum ne-a informat 
Oliviu Florea. tehnician cu 
investițiile în cadrul Prepa- 
ratiei Lupeni, termenul de fi
nalizare a primei etape a lu
crărilor este 1 aprilie 1974, 
urmînd ca pînă la 1 octom
brie să se execute probele teh
nologice în funcție de care să 
se treacă la fluxul continuu.

Amploarea acestor lucrări 
de investiții, și îndeosebi apro
pierea termenului de punere 
în funcțiune, ne-au deter
minat să vizităm preparația 
pentru a urmări stadiul atins 
de lucrările de construcții-

montaj, perspectivele de în
cadrare in graficul de execu
ție.

In cadrul lotului, situația 
realizărilor nu este deosebit 
de îmbucurătoare. S-au obți
nut și realizări bune, materi
alizate prin terminarea lucră
rilor la instalația de încărcat

• Noua tehnologie 
va conduce Ia mărirea 
capacității de prelucra
re și la indicatori teh- 
nico-economici supe
riori.

• Restanțe create de 
divergențe... de birou.

• Efectivele: o pro
blemă a nimănui ?

• Colaborarea bene
ficiar — constructor: 
un început bun care se 
cere continuat.

turte și la tirajul C.F.N. _ Se 
constată, de asemenea, că in 
decursul primului semestru 
activitatea economică s-a des
fășurat mulțumitor, fapt re
flectat de depășirea nivelului 
planificat al productivității 
muncii și de încadrarea 
prevederile prețului de 
Toate 
brite, 
nului 
doar

în 
cost, 
um- 
pla- 

construcții-montaj 
la

aceste realizări sînt 
însă, de realizarea 
de

in proporție de 68 
în cursul primului se-

mestru al acestui an, fapt care 
a determinat apariția unor 
importante întîrzieri în execu
ție. In prezent se lucrează in
tens la construcția corpurilor 
A și B destinate sortării și 
spălării, la corpul de clădire 
al instalației de preparare a 
magnetitei și a floculanților 
precum și la fundația clădirii 
silozurilor de cărbune brut 
pentru Uricani.
• La cota 25,5 a corpului 
A, îl întîlnim pe maistrul 
Gheza Kiss care ne furnizea
ză cîteva date referitoare la 
mersul lucrărilor. „In curînd 
vom începe turnarea betonu
lui și la această cotă. Din 
punct de vedere al lucrărilor 
de construcții avem tot ce ne 
trebuie pentru a urgenta rit
mul lucrărilor, cu atît mai 
mult cu cît aici a fost concen
trată majoritatea efectivului".

Scopul acestei concentrări 
de efective la lucrarea de con
strucție principală este de a 
o ridica la cota finală de + 42 
m pînă în preajma sezonului 
rece și de a crea front de lu
cru pentru lucrările de mon
taj. Orientarea este bună, dar 
concentrarea de efective la 
corpul de clădire destinat sor
tării și spălării ridică, în mod 
firesc, întrebarea : ce- se în- 
tîmplă la celelalte obiective 
prevăzute ?

Montajele se desfășoară in
tr-un ritm nu tocmai satisfă
cător. începute în luna mai, 
pe măsură ce constructorii au 
creat front de lucru, s-a lucrat 
Ia un nivel de aproximativ 
600 000 lei lunar. In curînd se

ing. Bujor BOGDAN

(Continuare in pag. o 3-a)

Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
Tovarășului Nicolae Ceaușescu

Comuniștii, oamenii muncii din agricul
tura județului Hunedoara, vă raportează, 
mult stimate și iubite tovarășe secretar 
general, că au încheiat recoltarea griului 
de pe întreaga suprafață însămînțată cu 
această cultură. Datorăm această reali
zare sprijinului nemijlocit primit din par
tea conducerii superioare de partid, indi
cațiilor dumneavoastră, date în spiritul de 
previziune și adînca grijă ce vă caracte
rizează, pentru continua dezvoltare a e- 
conomiei noastre naționale.

Cu gîndul la soarta recoltei viitoare, e- 
forturile tuturor sînt îndreptate în pre
zent spre eliberarea terenurilor și efec
tuarea arăturilor de vară. Se lucrează cu 
spor la însămînțarea culturilor furajere.

Cu aceeași atenție se pregătesc condiți
ile pentru însămînțările de toamnă, re
coltarea și depozitarea furajelor. Se acțio
nează intens în vederea achitării obliga
țiilor către fondul centralizat al statului, 
depozitării corespunzătoare a întregii pro
ducții de cereale. Organizația Județeană

TToi succese înscrise]I

ÎN CRONICA MARII ÎNTRECERI
A

In cinstea

Zilei
minerului
E.M. Uricanî

Bunele
I aprecieri

se confirmă
Marile sărbători din au

gust reprezintă pentru colec
tivul minei Uricani un bun 
prilej de a se mobiliza ple
nar în vederea realizării în 
bune condițiuni a sarcini
lor de plan care îi revin. în
trecerea socialistă care se 
desfășoară între colectivele 
de muncă ale minei a făcut 
posibile rezultatele bune în
registrate pină în prezent și 
a consfințit poziția fruntașă 
pe care se situează sectoa
rele III și I, care și-au de
pășit cu 400 și, respectiv, 250 
tone sarcinile de plan la ex
tracția de cărbune.
Aceste succese sînt 
eforturilor depuse de 
bri acestor colective
muncă și a îmbunătățirii 
organizării procesului de pro
ducție. Ritmurile înalte ale 
întrecerii au oferSt brigă
zilor conduse de 
GHE SCORPIE, 
TREANU, ION 
LEA, PROCOPIE
VASILE AGHEORGHIESEI, 
TOADER ȘTEFAN și altor 
harnici mineri satisfacția ob
ținerii unor rezultate bune 
și a confirmării prestigiului 
de care se bucură.

rodul 
mem- 

de

GHEOR- 
ION PE- 
NICHIȚE- 
MOATF.R,

Victor Gînceanu împreună cu ortacii săi Nicolae Sa- 
moilă, Nicolae Maftei, Liviu Gherasim pregătind noile rea
lizări pe care le vor obține Ia săparea planului înclinat 
nr. 4 al minei Uricani. Realizări care vor confirma a- 
precierile de care se bucură brigada condusă de luliu 
Nagy în cadrul sectorului de investiții al minei.

Pregătiri pentru adîncirea 
puțului

In cadrul E.M. Uricani 
continuă lucrările pregăti
toare în vederea adîncirii 
puțului nr. 4. In acest scop 
în cadrul sectorului de in
vestiții a fost constituită o 
brigadă de 11 lăcătuși și e- 
lectricieni care va executa

îmbunătățiri

nr. 4
montarea mașinii de extrac
ție necesară 
echipă este 
nărui loan 
membrii săi 
finalizeze această importan
tă lucrare în 
de 23 August.

A in 
transportul subteran

adlncirii. Noua 
condusă de tî-
Tibantela, iar 
s-au anpajat să

preajma zilei

Una din activitățile care pînă nu de 
mult se desfășura în condiții dificile și 
necesita un consum mare de muncă o 
constituie aprovizionarea cu material 
lemnos a abatajelor minei Uricani, ca 
urmarea traseelor de acces lungi. Pentru re
medierea acestui inconvenient s-a trecut 
Ia introducerea transportului de tip mo
norai în vederea aprovizionării abatajelor 
din blocul III, iar pe baza rezultatelor 
bune înregistrate în exploatarea noii in
stalații se prevede extinderea acesteia 
pînă la ultimele numere de abataj.

Tot în vederea îmbunătățirii transportu
lui-în subteran este în curs de pregătire 
introducerea experimentală a vagonete- 
lor de capacitate mărită de 2 000 de litri. 
In timpul rulării de probă a acestora 
se vor stabili modificările ce urmează să 
fie aduse actualelor trasee de transport.

Concurs profesional
destinat îmbunătățirii
deservirii populației

de partid, toți oamenii muncii de pe o- 
goare, acordă o permanentă și neslăbită 
atenție creării condițiilor pentru dezvol
tarea intensivă a zootehniei, pentru trans
punerea în viață a prevederilor din ho- 
tărîrea ședinței comune a Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român, a 
Consiliului Suprem al Dezvoltării Econo
mice și Sociale și a Consiliului de Mi
niștri.

Oamenii muncii din agricultura jude
țului Hunedoara sînt hotăriți, mult stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, ca și în 
continuare să nu precupețească nici un 
efort pentru a aplica în practică prețioa
sele dumneavoastră indicații, sarcinile ce 
le revin din mărețul program stabilit de 
Congresul al X-lea și Conferința Națio
nală ale Partidului Comunist Român, de 
făurire a societății socialiste multilateral 
dezvoltate pe pămîntul României.

COMITETUL JUDEȚEAN HUNEDOARA
al P.C.R.

Mină noua
dată în funcțiune

La Turț, în Țara Oașului, la 
9 august a fost dată în func
țiune o exploatare minieră, 
prima din județul Satu Ma
re, care va produce 
80 000 tone minereuri 
plexe.

La festivitatea care 
loc cu acest prilej, 
parte tovarășii 
membru supleant al Comite
tului Executiv al C.C. al 
F-.CiR., prim-secretar al Co
mitetului județean Satu Ma
re ai P.C.R., Bujor Almășan, 
ministrul minelor, petrolului 
și geologiei, reprezentanți ai 
organelor locale de partid și 
de stat numeroși locuitori din 
împrejurimi. Aplicînd meto
de de înaltă productivitate, 
înfruntînd dificultățile unei 
roci deosebit de dure, ca și 
viiturile de apă, colectivul de 
mineri și sondori geologi de 
aici a reușit ca, în cinstea 
Zilei minerului și a celei de

anual
com-

a 
au

Iosif

avut 
luat 

Uglar,

luni mai 
săpate ga- 
de peste 
metri li- 

s-au execu- 
a-

a 29-a aniversări a insurecției 
armate naționale antifasciste, 
să pună în funcțiune noua ex
ploatare cu două 
devreme. Au fost 
lerii în lungime 
8 000 metri, 1 500 
niari de suitori și
tat foraje în lungime de 
proape 10 kilometri. La noua 
exploatare minieră din Țara 
Oașului, unde vor lucra sute 
dă muncitori, au fost create 
condiții de muncă și de via
ță dintre cele mai bune. In 
subteran, printr-un sistem de 
aeraj modern, s-a asigurat un 
microclimat corespunzător, în 
timp ce la suprafață a fost 
construit un complex social 
modern.

Cu prilejul festivității inau
gurale cei prezenți au 
dresat o telegramă 
P.C.R., tovarășului
Ceaușescu.

a-
C.C. al 

Nicolae

(Agerpres)

Cultură
0 Lor le închinăm cintul, versul - Omagiu adus minerilor de 
lor de către poeții din Valea Jiului

£ Oameni cu dragoste și pasiune de carte.

Diversificarea 
activității atelierului
In cadrul atelierului minei Uricani, pe 

lingă reparațiile curente ale echipamentu
lui electric și mecanic capătă o pondere 
tot mai mare producerea pieselor de 
schimb și a confecțiilor metalice. Una din 
ultimele realizări ale atelierului o con
stituie cea de a doua instalație de transport 
monorai care a fost furnizată minerilor.

In același timp, se studiază posibilitatea 
ca pe lingă creșterea volumului de piese 
de schimb, să se treacă la producerea cen 
tralizată pe bazin, a unor anumite repere, 
ca factor de rentabilizare In continuare, 
a activității atelierului. Maistrul Traian 
Nan, strungarul Aurel Cristea, sudorul 
Carol Berchi și lăcătușul Iosif Kiss sînt 
doar cîțiva dintre cadrele de bază ale 
atelierului.

I
I
I 
I
I

ziua

Vernisaj
In cadrul „Săpămînii cultu

rii și educației socialiste în 
Valea Jiului", mîine la ora 
12, va avea loc la Casa de 
cultură din Petroșani, verni
sajul expoziției de artă plas
tică. Vor fi expuse lucrările 
artiștilor plastici amatori din 
municipiu, inspirate din mun
ca și viața minerilor.

Expoziție de cărți
La căminul cultural din Is- 

croni se va deschide as'ă.i la 
orele 10, o expoziție de cârti 
cu tema : „Cartea social-po- 
litică, miiloc important de e- 
ducare socialistă și ridicare^, 
conștiinței maselor".

Modernizarea băii preparatorilor 
Petrila

Nou tip de releu

de la

Comitetul U.T.C. din cadrul 
cooperativei „Unirea", la indica
ția comitetului municipal al 
U.T.C. și cu sprijinul organului 
de partid și a conducerii coope
rației, a lansat recent concursul 
„Meseria, brățară de aur" care 
se va desfășura în cadrul urmă
toarelor secții ; frizerie, coafură, 
croitorie, cismărie-pielărie. Con
form regulamentului întocmit, 
concursul se va desfășura pînă 
în luna octombrie și va cuprinde 
faza de masă (practică) iar în 
final, proba teoretică.

Se preconizează ca în faza de 
masă să fie cuprinși peste 250 
de tineri care își desfășoară ac
tivitatea în secțiile aparținătoa
re cooperativei. Concursul își 
propune să contribuie eficient la 
îmbunătățirea deservirii clienți- 

la îmbunătățirea calității

produselor și prestațiilor reali
zate, la îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor proprii și la ridica
rea nivelului de pregătire profe
sională a tinerilor participanți.

La preparația Petrila s-au 
executat o seamă de lucrări 
care reprezintă de fapt mo
dernizarea băii muncitorilor. 
Lăcătușii Pavel Butuza și 
Ernest Loder au montat un 
boiler cu o capacitate de 
2000 de litri necesar pentru 
încălzirea apei, un ameste- 
cător pentru potrivirea apei 
calde și reci și încă 18 dușuri,

mărindu-se in mod conside
rabil spațiul de baie. Tot 
aici s-a construit între baia 
propriu zisă și garderobă un 
perete din sticlă Nevada și 
s-au faianțat pereții. îmbu
nătățirea condițiilor la baia 
preparatorilor, constituie o 
expresie a grijii conducerii 
unității și a sindicatului fa
ță de problemele sociale als 
oamenilor muncii.

In cadrul atelierului pentru 
elemente de automatizări din 
cadrul l.U.M. Petroșani se lu
crează la punerea la punct a 
unui nou tip de releu, denu
mit „R.C.R.I.—1". Noul releu, 
seria O, este destinat contro
lului nivelului buncărelor, 
suitoarelor, punctelor de des
cărcare a transportoarelor de 
mină.

Releul 
conceput 
lectivul 
I.U.M.P.

„R.C.R.I.— 1 “ este 
și proiectat de co
de specialiști al

Două meniuri la alegere

Pentru ca minerii
să se simtă bine de ziua lor

Ne răspund organizatorii
Sărbătoarea tradițională a Văii Jiului „Ziua minerului", va 

prilejui mîine ample manifestări cultural-sportive. Pentru a in
forma concret despre aceasta publicul cititor, am stat de vorbă 
cu factorii competenți, care au in sarcină organizarea, rugindu-i 
să răspundă intrebărilor noastre.

• VASILE CHIRCULESCU, 
membru al Consiliului execu
tiv al Consiliului municipal 
al sindicatelor.

— Știm că programul ce se 
va desfășura cu prilejul ..Zi
lei minerului", va constitui 
un tot unitar. Totuși vă ru
găm să vă referiți numai la 
manifestările culturale ce vor 
avea loc mîine.

— Programul cultural, ca și 
celelalte de altfel, va . începe 
dimineața la orele 10 și se va 
încheia seara. In toate locali
tățile municipiului, intre ore
le 10—12, fanlarele cluburilor 
și caselor de cultură vor pre
zenta concerte : repertoriul
lor va cuprinde muzică de 
propagandă și de promenadă. 
Vor urma apoi serbări, cîm
penești, între orele 15—21, la 
toate locurile de agrement din 
toate localitățile. La Uricani, 
pe stadionul sportiv. Lu- 
penenii vor petrece la 
„Brăița", Vulcanul la „Brazi". 
La Petrila, serbarea cîmpe- 
nească se va organiza în par
cul orașului iar la Lonea, în

parcul clubului. Locuitorii din 
Petroșani, Aninoasa și Is- 
croni vor putea petrece la 
„Tulipan". Desigur, în cadrul 
serbărilor cîmpenești, forma
țiile artistice din municipiu 
vor prezenta programe artis
tice bogate și variate.

— Cine sînt artiștii ?
— Nu voi înșira nume. Ele 

vor fi surprize pentru specta
tori. deși multi dintre ei sînt 
cunoscuți.

— După orele 21 unde va 
continua petrecerea ?

— Incepind cu orele 21 pî
nă la orele 23,30 se vor orga
niza la toate cluburile și ca
sele de cultură, seri distrac
tive. In același timp, la că
minele culturale se vor orga
niza hore populare. Acestea 
vor încheia propramul cultu
ral — distractiv de mîine,
• PETRE BREBEN, direc

torul filialei Petroșani a 
O.J.T.

— Ce oferă mîine, oameni
lor muncii-iubitori de excuț-, 
sii montane, cabanele noastre 
turistice ?

— Avem un fond bogat de

marfă din care am onorat și 
vom onora orice comenzi ale 
cabanelor. Astfel. întregul 
fond cuprinde peste f> 500 bu
căți de mici, cirnăciori și gră
tare, 20 de inii sticle de be
re import și indigenă, 2 000 
sticle răcoritoare la 
3 000 sticle de vinuri 
De asemenea avem 
suficiente de băuturi 
le și spirtoase, produse 
haroase. prăjituri, țigări, 
provizionarea s-a făcut 
timp ; acum două zile caba
nele mai îndepărtate au fost 
deja aprovizionate, 
tăm la o afluență 
turiști. încă de pe 
Cîmpu lui Neag au 
ja aproape o sută 
Dar, oricîți vor fi.
veriiți, se vor bucura de toa
te condițiile și de multă ospi
talitate.
• Ing. GHEORGHE RO- 

MOȘAN, directorul E.G.C. Pe
troșani.

— Desigur, noi am prevăzut 
faptul că în această zi a săr
bătoririi minerilor, se va fa
ce simțită o creștere intensă 
a numărului de călători care

Pe linia îmbunătățirilor 
continue ce se aduc condiți
ilor de viată ale minerilor, la 
cantina E.M. Dîlja a fost in
trodus in ultimul timp siste
mul mesei asigurate după 
două meniuri, la alegere. In 
atdră de aceasta, a.bonatii 
cantinei găsesc aici și un bu
lei cu preparate reci, bine 
aprovizionat, care satisface 
(și... completează) cele mai 
felurite gusturi.

Urbanizare

Lia 
Ionel

(Continuare in

gheață, 
diferite, 
cantități 
natura- 

za- 
A- 

din

Ne aștep- 
mare 
acum 
venit 
de turiști, 
sînt bine

MANOLE
ȚABREA

de 
la 

de-
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Clădirea sediului Casei de 
ajutor reciproc a pensiona
rilor, din strada Anton Pann 
nr. 98, Petroșani, a intrat în 
reparație capitală. Lucrările 
în cadrul cărora se execută, 
de către Cooperativa „Deser
virea" Lupeni, schimbarea 
fațadei prin tencuirea ei din 
nou, va asigura Impozantei 
clădiri un aspect arătos, co
respunzător cu cerințele ur
banistice ale municipiului.

Campionat între sectoare
In incinta E.M. Dîlja au fost 

terminate lucrările de ame
najare a unui teren de volei 
destinat întrecerilor sportive. 
Comitetul sindicatului de aici 
a inițiat și un campionat de 
volei pe sectoare, care se 
află deja în plină desfășura
re. Baza sportivă a minei va 
cunoaște, după cum am aflat, 
în curînd, și alte îmbunătă
țiri, va fi extinsă prin amena
jarea altor terenuri.

..Văiu^lMUUH
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Minerii, acest detașa- 
I ment de frunte al clasei 

noastre muncitoare, munca 
Iși viața acestor temerari ai 

adîncului - a căror Ziuă 
Io sărbătorim miine - a 

inspirat dintotdeauna mina 
I artistului, pana scriito

rului. Intimpinind sărbătoa- 
Irea minerilor altăuri de 

toți oamenii muncii din 
Valea Jiului, poeții acestor 
meleaguri bogate în tradi- 

’ ții muncitorești au ținut și 
Ide această dată să aducă 

drept omagiu truditorilor 
I zdincurilor - creațiile lor.

Publicăm o parte din 
I poeziile primite la redacție

in aceste zile de Ia mem- 
Ibri ai cenaclurilor literare 

„Meșterul Manele" din 
Petroșani, .,Venus" din Pe- 

Itrila și de la alți creatori 
de poezie.

| M I N c R I I
E zi de sărbătoare și Valea o cuprinde, 
O-ntimpină minerii în praguri, ori la ort 
E-o bucurie mare pe chipuri; și s-aprinde 
De cîntecul lor zarea, și-n inimă îl port.

Și nu-i o bucurie de iiecare zi, 
O știe bine ortacul, harnic — faur. 
Că rod bogat aduc minerii de pe J ii 
In augustul acesta cu stele mari de aur.

FILONUL NOPȚII
Ochii i-s pulberi mărunte 
și-l dor,
Sfredelind ceas după ceas, 
cuptorul muntelui, 
tot mai adînc
fiecare lovitură pleacă din 

mușchi-i de oțel.

Steag cu vulturi în zori
— Lupeni

Veghează-un steag pe turnul 
minei

In zori ; spre el trei vulturi 
zboară,

Ca niște crainici ai luminii 
Trezită pentru-ntîia oară...

Cînd focul primei jertfe, fumul
II înălțase pin’ la ei,
Spre nemurire, trasind drumul, 
Țîșniră, jerbă de scintei,

Plutirea lor cuprins-a zarea,
Iar steagul filfiie, aripă,
A strîns în el, ca scoica marea, 
Toată durerea dintr-o clipă..

Irimîe STRAUȚ

1929 —

Să-ntoarcem gîndul
— Eroilor mineri —

Acolo, la răscrucea cu drum spre viitor, 
Sub cerul de lumină ce-și limpezea culoarea, 
Să-ntoarcem gîndul nostru, așa cum un vapor 
Se-ntoarce iar Ia țărmul ce-i dezvelise marea.

Acolo la răscrucea de cumpeni în tării,
Sub cerul de păsări cu aripile frînte,- 
Să-ntoarcem gîndul nostru, așa cum ciocîriii 
Se-ntorc la brazda neagră, belșugul să-i descînte

Acolo, la răscrucea ce ne-a născut din nou 
Sub tunetul furtunii, vestind o primăvară 
Să-ntoarcem gîndul nostru așa cum un ecou 
Se-ntoarce iar spre culme, în serile de vară.

M. dinca

Brațele-s tari, 
le simte cum ard, 
pe ciocanul de fier. 
Minerul are sufletul puter

nic, 
burghiu oțelit 
chiuie-n stînci, 
Sîngele încins, 
se umflă-n artere, 
coboară prin tălpi, 
țîșnește spre gîndul aprins. 
Filonul bogat, 
se desface din nopți, 
îl caută ochii, 
lopețile 
și-l adună, 
sub pămînt — 
ceasul e clipă, 
anul e lună !...

loan CHIRAȘ 
muncitor tipograf

O... locul meu de ieri 
Mă reîntorc la tine. 
Credeam că te-am uitat 
Dar tu m-ai învățat 
Ce-i rău și ce e bine.

Aștep în 
Să ardă
Și clipele
Pe drumul tatii lung 
Sînt' eu

întuneric 
tot fitilul 
n-ajung

acum copilul.

î N L Â N Ț U I R E

CÎMECUL MiWl/Ll/l
In bulgării negrii 
citesc hărnicie, 
în inima muntelui 
un cîntec — elogiu muncii—■ 
răsună solemn.
Iubesc mîinile tale,
în veci lăudatele

mîini de artist, 
tu cinlui îl meri(i

căci OM
între oameni,
cobori în adîncuri
— mereu înălțîndu-te — 
iubirea de tară în suflet 

purtînd 
spre felul etern : 
izbînda deplină.

Ion BOTA

Iți ascult cîntecul, zi de zi, 
Pămîntule,
e surd și are aripi 
grele ca trupul meu 
și adînci ca inima 
ta.

M-am născut din Tine 
și-ți caut uimit înțelesul, 
îmbrățișările mele te-au 
adormit, palmele mele 
Te mîngîie într-una,

înăuntru nostru
ard 
însăși nașterile toate, 
inscripțiile din ochi-ți 
mi-au aprins zborul, 
iar acum te sărută 
o torță.

Iți ascult cîntecul, zi de zi, 
Pămîntule...

Victor FLORESCU, 
muncitor în subteran E.M. 

Petrila

V

PUȚUL EST
O mină de veacuri făcută căuș, 
Clepsidră din timp către timpuri 
Prin care se scurg intr-un veșnic urcuș. 
Felii de lumină și cînturi.

Bucăți de adevăr și sărut de picoane 
Se scurg din căușul adîncului
Și muguri de piatră născuți în filoane 
Ce cresc în chimirul pămîntului.

Din muguri de piatră și cînt, altoite, 
Cresc flori de curcubeu și crizanteme 
Cu care veacul nost îl pavoazăm 
La ceasul de rugi și blesteme.

Dacă-ntîlnești cărbune-n calea ta 
Negru diamant al nopților cu lună 
Făurit in bezna de lumină plină 
Stropi reci de sudoare, picături de rouă 
Tristă rocă neagră, scoasă la lumină 
Vise de milenii, readuse nouă 
Impletește-i jerbe, din comori cunună 
Dăruiește-i versuri dintr-o lume nouă 
Cîntece, o salbă, celor ce-au să vină 
Bogății de veacuri, vise împlinite 
Zbuciumată rocă, veșnic taină nouă 
Să găsești în veacuri clipe fericite. 
Dacă-ntîlnești cărbune-n calea ta, 
Rătăciri din munca miilor de inși 
Stropi reci de sudoare, picături de rouă 
Lacrime sărate, ochii lor cei plînși 
Străduind să schimbe vechiu-n lume nouă 
Nu păși, străine, nu călca pe el 
Ii zdrobești un suflet, care poate-1 doare 
...Are-n el viață, orele de trudă, 
Și un dor de viață care nu mai moare, 
Picături de rouă, stropii de sudoare 
Dacă-ntîlnești cărbune-n calea ta 
Ia-1 de jos în palme, ține-1 la lumină 
E-un trecut în el, care a fost odată 
Și un viitor, care v-a să vină.

CALEA U
5

Prof. T. TRIPȘA A. MIRCEA

Mă-nt'orc la poarta ta 
Cu-aceleași vagonete 
Și string în mîini cărbune 
Și toată lumea-mi spune
Te-ai reîntors băiete ?

Și-mi iau pe umeri lampa 
Și iar cobor în tine
Și toți în jur zîmbesc 
Și-acum simt că trăiesc
Și ei trăiesc cu mine.

Alunec ca un vis 
Prin lunga galerie 
Păduri de stîlpi fixați 
Să țină ani uitați 
Mă-ndemn Ia reverie.

Șerpuitor traverse. 
Lungi șine prelungesc 
De prin tavan lumine 
Ce m-așteptau pe mine
Mă-nvață să trăiesc.

infinit 
abataj

Opresc un
In vastul
Și string în mîini lopata 
îmi amintesc de tata,
Și-atunci eu prind curaj

Adun voința-n suflet ,
Cărbune sfarm în mîini
Și răsturnăm pereții
Și îmi zîmbesc băieții
Că-1 transformăm în pîini

Glasul
Glasul muntelui străbate 
Și se-aude, pînă la noi 
Prin milenii de departe 
Ce trecură înapoi.

Privesc 
Ce fac
Cu simpla vagonete 
Să scrii de poți poete 
De oameni și cărbuni.

brațe vînjoase 
aici minuni.

Șirag de diamante
Atîrnă în lopeți
Și lung sudoarea curge
Și timpul nu-ți ajunge 
N-ai t'imp ca să-1 regreți

Se-nalță un transport 
Se-apropie de soare 
Ortacul îl privește 
Surîde și-l iubește
Că el i-a dat culoare

...Din mîini lopata las 
E t'impul pe sfîrșite
E altu-nlocul meu
Dar parcă aș fi tot eu
In clipele muncite.

Și lumea de afară 
Cu soare mă orbește 
Zîmbesc cînd văd iar 
Și parcă nu mă doare.
Că jos nu strălucește

soare

...Pășesc tăcut pe drumul 
Rămas de la străbuni 
Și-mi amintesc de toate 
De lucruri minunate 
De oameni și cărbuni.

muntelui

Glasuri tainice aud 
Oamenii cei din adîncuri 
Tot cu glasuri le răspundem 
De deasupra de pămînturi.

Oamenii se duc sub munte 
Cu curaj și fără teamă
Și nu-și pleacă a lor frunte 
Cînd adîncurile-i cheamă.

Dau minerii bătălie 
In adînc cu roca dură 
Să scoată cu hărnicie 
Mult cărbune și căldură.

Glasul muntelui se-aude
Tot mereu și tot mai tare 
Alte glasuri îi răspunde
Ce pornesc de aici din Vale.

Tărîm pentru infinite 
inspirații de creație

In urmă cu 20 de ani, o mină de artiști plastici, tineri 
absolvenți ai Institutului de arte plastice, au poposit în Valea 
noastră, dornici de a cinta cu penelul in adevărata cromatică a 
Văii, munca minerilor, viața și chipurile lor. Printre tinerii absol
venți veniți in acea vreme pe meleagurile noastre se afla șl 
profesoara ELENA BIANU, una din artistele plastice care s-a 
integrat în pulsul Văii studiind și transmițînd concomitent me
sajul vieții minerilor, a muncii lor plină de eroism din adincuri.

Cunoscind că o parte din activitatea in cadrul filialei din 
Petroșani a Uniunii artiștilor plastici și-a consacrat-o compo
zițiilor cu teme din minerit, am vizitat-o recent pe artista plastică 
Elena Bianu la Casa pionierilor unde funcționează ca profesoară 
și unde conduce cercul de linogravură, unde i-am solicitat un 
interviu.

— Vă știu de multă vreme 
în Valea Jiului și că tot de 
atîta vreme în creațiile dv 
ați purtat și mesajul muncii 
minerilor de la noi. Vreți să 
ne spuneți ce v-a atras de ați 
rămas pe meleagurile noastre ?

— De fapt nu sînt chiar 
atît de departe de aici, Din 
Orăștie. E adevărat că puteam, 
după absolvire să rămîn la 
București sau chiar prin locu
rile natale dar am preferat 
să vin în Valea Jiului tocmai 
din acest motiv: să cunosc 
îndeaproape minerii și viața 
lor. Și am venit cu delegație 
de la Casa centrală a creației 
populare, în 1953, pentru în
drumarea artiștilor amatori 
din Valea Jiului. La Școala 
populară de artă din Petroșani 
unde am funcționat multă 
vreme am întâlnit colegi mai 
mari care m-au cooptat de
odată în activitatea lor. Atunci 
chiar era înființată recent fi
liala artiștilor plastici din Pe
troșani. Si. împreună cu Ma- 
tyas. Thellman. Fodor. Sil
vester, Nagy am început in
vestigațiile acestor trepidan
te îndeletniciri ale minerilor. 
Munca lor m-a frapat și a- 
cest lucru s-a răsfîrnt imediat 
în creațiile plastice Ia care 
lucram. M-a uimit întotdeau
na robustețea, curajul și ome
nia, iar acestea le-am găsit 
pe deplin la minerii noștri. 
Sînt atribute care nasc in
finite teme de creație plastică, 
de transpunere, fie chiar și 
numai exprimată printr-un 
portret de miner. Nu mai a- 
mintesc de temele prin care

ajungi sâ redai vigoarea, miș
carea, încleștarea în duelul cu 
cărbunele...

— Sînteți de cîțiva ani aici 
la Casa pionierilor V-ați in
tegrat repede, știm că aveți 
rezultate excepționale cu co
piii. Cum ați reușit ?

— Copiii sînt foarte recep
tivi, sensibili, adevărate tă- 
lente și am realizat cu ei lu
crări care ne-au dus mesajul 
mineresc peste hotare de mai 
multe ori. Au spontaneitate, 
învață repede și, ceea ce mă 
impresionează, e faptul că, fii 
de mineri fiind, munca părin
ților lor se reflectă cu atîta 
pregnanță în lucrările lor.

De 6 ani expunem în fiecare 
an lucrări selecționate la ex
poziții în București. Din 1969 
am luat anual premii pe țară. 
In 1967 diploma de onoare a 
unui concurs organizat de re
vista „Cutezătorii" și tot a- 
tunci un premiu special cu 
gravura „Mineri11. In 1Q72, de 
asemenea o diploma de anoa- 
re apoi 6 lucrări au fost selec
ționate pe țară în Brazilia și 
alte cîteva la Avignon. Anul 
trecut am primit diploma de 
onoare, cea mai înaltă dis
tincție a C.N.O.P. Mă bucură 
aceste succese și mă strădu
iesc să le împărtășesc din ex
periența mea primită aici să 
transmită șl ei, la rîndul lor, 
mesajul muncii eroice a pă
rinților lor, care s-a împămîn- 
tenit în Valea noastră Și nu 
numai să transmită acest me
saj, ci sâ-1 și urmeze.

Ion LICIU

Profesoara Elena Bianu investigînd în amănunt 
minerilor dintr-o compoziție intitulată „In ort".

mișcarea

Oameni cu
Este un lucru știut, constatat, verificat, minerii noștri, 

ca de altfel toate categoriile de muncitori, sînt pasionați nu 
numai pentru muncă, pentru frumoasa muncă din adîncuri. 
Ei sînt pasionați — trăiesc intens și pe plan spiritual...

„Citesc din copilărie../*
ILIE SANDU, miner la Paro- 

șeni, frecventează biblioteca 
clubului din Lupeni din anul 
1954 dar pasiunea lui pentru 
literatură a început de mult, 
în copilărie... Preferințele sale 
pentru scrierile istorice nu ex
clud celelalte genuri. Din fi
șele de evidență de la bibliote
că sau din mărturisirile sale, 
constatăm cu reală satisfacție 
că acestui miner cu sete nepo
tolită pentru trăirea unei vieți 
spirituale intense nu i-au scă
pat marile capodopere ale li
teraturii române și universale, 
că a făcut cunoștință cu scri
itorii cei mai reprezentativi din 
diferite epoci, din diferite cu
rente literare. Din lunga listă 
pe care ne-a înșirat-o amintim 
door cîteva nume semnificati

ve : Shakespeare, Eminescu, 
Sienkewicz, Arghezi, Sadovea- 
nu. Creangă, Moliere, Zola, 
Steinbek, W. Wolf, Simenon, 
Pearson, Mușatescu, T. Popo- 
vici etc. etc.

Cititor receptiv la înnoirile li
terare, la aparițiile editoriale 
importante, I. Sandu iși achizi
ționează pentru biblioteca sa 
personală lucrările valoroase 
din literatura autohtonă și străi
nă fie beletristice, fie tehnice, 
care îl interesează direct (re
feritoare la tehnica muncii în 
subteran, la securitatea mun
cii). „Fiind membru de partid 
- ne-a mărturisit llie Sandu - 
mă interesează și citesc, la zi, 
toate documentele de partid 
și astfel înțeleg in profunzime

• • e • o • e • «
dragoste și pasiune de carte

politica partidului și statului 
nostru, sarcinile ce ne revin 
nouă muncitorilor în etapa ac
tuală".

Această dragoste pentru car
te ce-l însoțește din copilărie, 
llie Sandu se străduiește s-o 
transmisă celor patru fiice ale

sale. Cea mai mică dintre fete 
(6 ani) ne-a destăinuit cu ti
miditate... că vrea să se facă 
„doctoriță"... și nu ne surprinde 
mărturisirea aceasta spusă cu 
candoarea vîrstei fragede, deoa
rece în familia tatălui său car
tea e la loc de cinste.

„Iubesc cartea ca pe proprii mei 
copii.

Cînd eram copil nici n-am visat 
măcar asemenea condiții de în
vățătură de care dispun copiii 
de azi... Pe vremea aceea — ni 
se destăinuie PETRACHE RU- 
SU, miner la Lupeni - n-am 
reușit să mă realizez... să merg 
la școli înalte... N-am reușit, 
c-așa erau timpurile dar au 
reușit copiii mei. De fapt am 
început să citesc odată cu ei. 
Mă preocupă educația lor, tre
buia să-i ajut în pregătirea 
lecțiilor și ca să-mi îndeplinesc 
această datorie de părinte am 
fost nevoit să citesc cărțile care 
li se cereau lor... $1 așa azi o

carte, miine alta am prins dra
goste de carte o iubesc ca pe 
proprii mei copii... N-am uitat nici 
acum primele lecturi : „Desculț", 
„Tînăra gardă11, „Doi ani de 
vacanță"... Mai tîrziu această 
dragoste de carte s-a transfor
mat in pasiune. Printre cărțile 
care m-au impresionat profund 
amintesc „Frații Karamazov11, 
„Mizerabilii11... iar „Coliba un
chiului Tom" pur și simplu mi-o 
stors lacrimi. Pasiunea mea 
pentru lectură i-a impulsionat 
și pe copiii mei care nu-mi 
dezmint așteptările și strădani
ile... Fata cea mai mare e în

anul V la medicină, a doua a 
trecut in anul II la liceu, băia
tul în anul IV iar cel mai mic e 
în clasa a Vll-a a școlii gene
rale și pare a fî cel care bate 
recordul în familie cu cititui 
cărților.

Am învățat multe din cărți, 
din fiecare am reținut lucruri 
folositoare și gînduri fumoase. 
Uneori ii povestesc și soției pa-

„O pasiune ce
din anii de școală

saje din cite o carte bună, dai 
în cele mai multe zile, acum 
vara, după ce mă întorc de la 
mină, mă retrag în spatele blo
cului la umbră și citesc acolo 
in liniște...

L-am lăsat pe Petrache Rusu 
să citească in liniște în compa
nia trandafirilor, a florilor care 
înveșmîntează în culori policro
me împrejurimile blocului.

mi s-a aprins
<4

• •

zaure de învățăminte ; îți îm
bogățesc mintea și-ți desfată 
sufletul", ne-a mărturisit tînărul 
Petru Isaincu pe care l-am 
surprins alături de soție și fe
tița sa citind Quo vadis... 
Ne-a destăinuit predilecția sa 
pentru literatura lui Sadoveanu, 
Creangă, Eminescu, Eugen 
Barbu, Stendhal, Sienkiewicz... 
Și e bine. E foarte bine.

Mia MIRON

PETRU ISAINCU, un tînăr de 
27 de ani, ajutor miner la sec
torul IX al minei Lupeni, iși a- 
mintește cu nostalgie de în
vățătoarea Ecaterina Ateșoaie 
care i-a călăuzit primii pași spre 
lectură, spre descifrarea taine
lor cărților, iși aduce aminte de 
povestirile despre haiduci au
zite de la tatăl său, acolo de
parte înr-un sat din Moldova...

„Cărțile sînt adevărate te-



f ÎMBĂTA, 11 AUGUST 1973

Steagul roșu 3

Ui obiectiv de investiții Pentru ca minerii să se 
simtă bine de ziua lor

(Urmare din pag. 1)

prevede realizarea unui vo
lum de montaje în valoare de 
peste un milion lei lunar. E- 
fective specializate există și 
totuși... sînt rezerve și în a- 
cest domeniu. „Din totalul de 
cca. 3 000 tone utilaje cit va 
necesita întreaga lucrare, în 
acest an vor trebui montate 
400 de tone, însă pînă în pre
Kent nu ne-au sosit decît cir
ca 50 de tone, ne declară Ion 
Bălan, maistru principal elec
tromecanic. Neasigurarea din 
timp a utilajelor, ne va îm
piedica să realizăm planul de 
montaje". Utilajul tehnologic 
provine de la un număr mare 
de furnizori din țară sau ex
terni. Centrala cărbunelui 
Petroșani, ca beneficiar al in
vestiției, trebuie să ia toate 
măsurile în vederea asigurării 
de urgență a utilajelor pentru 
al căror montaj există front 
asigurat.

Apariția unor restanțe în 
executarea lucrărilor face ne
cesară luarea de măsuri cores
punzătoare ca în lunile de vară 
aceste restanțe să fie urgent 
recuperate. Se constată însă 
că în realizarea sarcinilor im
portante ale trimestrului III, 
materializate într-un plan va
loric de 7 milioane de lei, se 
vor întîmpina greutăți deose
bite din cauza lipsei de efec
tive. Față de un nivel plani
ficat de 283, efectivul scriptic 
existent este doar de 180 mun
citori. Dacă în privința cadre-

Răspundem ce or ce ne scriu
• DUMITRU BODISLAV, 

Vulcan. Pentru a putea 
primi răspuns autorizat cu 
privire la problema de suc
cesiune, despre care ne scri
eți, vă recomandăm să vă 
adresați Notariatului de stat 
Petroșani, avînd asupra dv. 
actele de succesiune, propri
etate, deces, acte în baza că
rora să vă valorificați drep
turile.

0 ANONIMA, Petroșani. 
Cercetările întreprinse de că
tre circumscripția financiară 
Petroșani au confirmat că cel 
reclamat de dv. vinde, săptă- 
mînal, circa 10-15 litri borș, 
la prețul de 2 lei litrul. Cum 
însă desfacerea borșului se 
face numai la domiciliul cetă
țeanului în cauză, și nu la 
piață, corespunzător cu ins
trucțiunile Ministerului Fi
nanțelor în vigoare, este scu
tit de impozit.

• î. G. strada Viitorului, 
Petroșani. Corespunzător cu 
prevederile articolului 22 din 
Legea nr. 12/1971, treapta 
IlI-a de salarizare vi se poate 
acorda numai după împlini
rea unei vechimi minime de 

lor calificate nu sînt proble
me deosebite, lipsa a cel puțin 
50 de muncitori neoalificați 
contribuie efectiv la frînarea 
ritmului lucrărilor ce se exe
cută în cadrul Iotului. Așadar, 
o problemă deloc nouă, ge
neratoare de justificări și de 
restanțe : lipsesc efectivele ne
calificate 1 Și dacă lipsesc ce 
facem, rămînem în expecta
tivă. tovarăși constructori ? 
Oare șantierul și lotul au fă
cut tot ce se poate face în 
direcția completării efective
lor ? Oare nu ar fi normal 
să se elimine de pe lista scu
zelor invocate mult discutata 
problemă a forței de muncă 
a cărei asigurare nu este alt
ceva decît sarcina de serviciu 
a unor anumiți salariați ?

Din discuția omită cu șeful 
Iotului, inriner T.uca Suciu, a 
rezultat încă o frînă în ritmul 
lucrărilor : neconcordanta în
tre prețul de deviz al con
fecțiilor metalice ’(5 lei pe ki
logram) și prețul solicitat de 
diferiți furnizori, de trei ori 
mai mare față de cifra de mai 
sus). Această neconcordanță a 
dat naștere unui șir lung de 
divergențe, a căror rezolvare, 
deloc operativă, riscă să ami
ne termenul de punere în 
funcțiune. Deocamdată au so
sit 60 de tone de confecții re
alizate în atelierul propriu al 
șantierului T.C.M.M., dar po
sibilitățile acestuia nu vor pu
tea satisface nici pe departe 
necesitățile lunilor ce vor ur
ma. Conducerea șantierului va

2 ani de la data trecerii dv. 
la treapta Il-a, din aprilie a.c.

• PETRU GHEORGHELA, 
Petroșani, conform cu preve- 
rile anexei IV la H.C.M. nr. 
914/1968, în cazul neîndepli- 
nirii integrale a sarcinilor, sa
lariul, la muncitori se reduce 
cu 1 la sută pentru fiecare 
procent de nerealizare.

• MIHAI IONESCU, Pe- 
trila. Pentru soluționarea pro
blemei dv. cu privire la paza 
obștească, vă îndrumăm a vă 
adresa Comitetului executiv 
al Consiliului popular al ju
dețului Gorj.

• GHEORGHE MARIAN, 
Lupeni. In caz că sînteți sala
riat puteți cere reconstituirea 
vechimii în muncă prin mar
tori. In acest scop depuneți 
la comitetul sindicatului al 
minei o cerere, arătînd adre
sele martorilor, unde lucrea
ză, perioada de timp ce ur
mează a fi reconstituită, uni
tatea unde ați lucrat, funcția 
și locul de muncă, salariul, 
locul de muncă unde și-au 
desfășurat activitatea marto
rii.

trebui să facă demersurile ne
cesare rezolvării acestei pro
bleme, care nu trebuie să de
vină un obstacol în calea efec
tuării lucrărilor de montaj.

Un domeniu de o deosebită 
importanță în activitatea de 
construcții-montaj o consti
tuie statornicirea unor relații 
de bună colaborare între con
structor și beneficiar, prelua
rea de către beneficiar a u- 
nor lucrări de montaj. Este 
îmbucurător faptul că au e- 
xistat o serie de realizări în 
acest sens, Preparația Lupeni 
contribuind la executarea unor 
lucrări de organizare, la eli
berarea frontului de lucru de 
Ia instalațiile de filtre și la 
montarea a 500 metri de linie 
C.F.N. Acest sistem de lucru 
va trebuie extins și în viitor 
pentru a se asigura realizarea 
importantului volum de lu- • 
crări de montaj ce urmează 
a se executa, precum și pen
tru depășirea unor dificultăți 
previzibile pentru perioada de 
joncțiune a vechiului flux cu 
noul flux tehnologic.

Totodată, beneficiarul de 
investiții va trebui să ia mă
suri în vederea urgentării a- 
chiziționării de utilaje și a 
predării la montaj conform 
prevederilor contractuale și 
să asigure amplasamentele 
unor noi obiective (ramura 
nouă a funicularului 4—5, de 
exemplu) care vor putea fi 
începute în momentul comple
tării efectivelor existente.

Analiza stadiului lucrărilor 
de construcții-montaj legate 
de amplificarea și moderniza
rea Preparației Lupeni, arată 
că, deși în anumite domenii 
au fost înregistrate rezultate 
pozitive, ritmul de lucru este 
nesatisfăcător în ansamblul 
lotului. Cauzele sînt multiple, 
cele mai multe fiind generate 
de neacordarea întregii aten
ții acestui important obiectiv 
de investiții, de un volum și o 
complexitate deosebită. Com
pletarea efectivelor, asigurarea 
livrării urgente a confecțiilor 
și utilajelor necesare, asigura
rea tuturor amplasamentelor 
sînt cîteva probleme care ar 
trebui să preocupe în mod 
deosebit factorii de răspunde
re direct interesați.

Din discuțiile purtate cu 
constructorii din cadrul lotu
lui a reieșit dorința lor de 
a nu-și precupeți nici un efort 
în vederea realizării în cit mai 
bune condițiuni a sarcinilor 
ce le stau în față. Asigurarea 
condițiilor de lucru corespun
zătoare este imperios cerută 
de necesitatea intensificării 
ritmului de muncă, de tradu
cerea în viață a chemării a- 
dresată constructorilor de re
centa ședință a Comitetului E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R., de a 
recupera în luna august res
tanțele existente și de pregă
tire pe această bază a reali
zării planului de investiții și 
de punere în funcțiune con
form prevederilor anului în
curs.

Jocuri de verificare susținute 
de Minerul Lupeni

Echipa Minerul Lupeni — du
pă cum ne-a relatat Traian 
Moldovan, component al aces
tei formații, — a susținut în a- 
ceste zile premergătoare debu
tului noului campionat de fot
bal o serie de meciuri de verifi
care în compania jucătorilor de 
la Energia Paroșeni (scor 8—2), 
Minerul Aninoasa (6—2 și 
10—0), Știința Petroșani (scor 
2—0). Jocurile susținute au scos 
în relief buna comportare a e- 
levilor antrenați de Teodor Mi-* 
halache, pofta lor deosebită de 
joa.

SPORT • SPORT • SPORT
Mîine, start în noul sezon fotbalistic !

Ce așteaptă minerii de la echipa lor, Jiul Petroșani'!
Miine, ne vom reîntîlni cu 

fotbalul. Cu fotbalul competițio- 
nal din toate cele trei divizii — 
A, B și C — ne vom reîntîlni. 
Mîine, peste 5 500 fotbaliști din 
campionatele divizionare autoh
tone își vor relua frumoasa și 
pasionanta întrecere sportivă. 
Atenția lumii sportive românești 
este, firește, îndreptată în pri
mul rînd spre campionatul pri
mului eșalon fotbalistic al țării, 
în care se va pune în joc cel 
de-al 56-lea titlu de echipă cam
pioană națională. Pregătirilor 
precompetiționale ale celor 18 
divizionare A li s-au pus ieri... 
punct. Echipele sînt gata de start. 
Mîine, va suna.......gongul" și
cea mai palpitantă competiție 
sportivă va intra în turnura sa 
obișnuită. Ce așteaptă pasiona
ți! și înflăcărații suporteri ai di
vizionarelor noastre A de la 
„idolii" lor, acum în prag de 
nou campionat ? fn primul rînd 
fotbal I Fotbal autentic, modern 
constructiv-ofensiv, fotbal specta
culos, desfășurat în spiritul de
plinului fair-play, al creșterii sale 
valorice. Și mai așteaptă iubito
rii fotbalului românesc din în
treaga țară, de la această nouă 
„stagiune" fotbalistică... califi
carea „unsprezecelui tricolor" la 
Campionatele mondiale de la 
Munchen. Un sincer „SUCCES I", 
din partea zecilor de mii de iu
bitori ai sportului de pe aceste 
meleaguri ale Văii Jiului, dorim 
reprezentativei României în me
ciul cu selecționata R. D. Ger-

Lotul cu care Minerul va a- 
borda viitoarele meciuri din a- 
cest tur de campionat este ur
mătorul : Șarpe, Purece, Ne
meș (venit de lă Minerul Ani
na), Burdangiu, Borcan, Rus, 
Polgar, Dosan (promovat din 
lotul de juniori), Svedac, Flo- 
rescu provenit din lotul de ju
niori), Lucuță, Cotroază, Moldo
van, Ceteraș (provenit de la 
Jiul — tineret), Vlad loan (pro
venit din lotul de juniori al 
Stelei) Popa (promovat din lo
tul de juniori). 

mane, hotărîtor pentru calificarea 
la C.M., acum înaintea noului 
sezon...

Divizionarele A, cum spuneam, 
și-au încheiat „preparativele" și 
așteaptă fluierul arbitrilor.
Sub „bagheta" noului său 
antrenor, Traian Ivănescu,
Jiul a susținut, vineri după- 
amiază, pe propria sa are
nă, ultimul meci amical dinain
tea startului, cu Minerul Anina 
din divizia B. Scor final : 4-2. 
Echipa s-a „mișcat" în general 
bine, întregul lot folosit mani- • 
festînd o bună dispoziție de joc, 
dătătoare de... largi speranțe, 
în meciul inaugural, de Ziua 
minerului, cu „U“ Craiova, Jiul 
va utiliza după toate probabili
tățile următorii jucători : Ion
Gabriel — Nițu (Georgescu), 
Tonca (Grama), Stocker, Dodu 
- Naghi (Cotormani), Libardi - 
Selimessi, Mulțescu, Rozsnai, 
Stoian... Am stat de vorbă (în 
zilele premergătoare partidei de 
debut cu universitarii lui Cernă- 
ianu) atît cu o parte a fotbaliș
tilor Jiului cit și cu mai mulți 
suporteri ai divizionarei noastre, 
mineri ai Văii Jiului, oameni ai 
muncii din diferite profesii. Ju
cătorii Jiului interpelați (Geor
gescu, Tonca, Dodu, Cotormani, 
Mulțestu) și-du exprimat într-un 
gînd, deplina lor încredere în 
potentele echipe), asjgurînd.u-i 
pe cei ce vor popula mîine sta
dionul „Jiul", că doresc cu ar
doare să ofere minerilor Văii 
Jiului, de ziua lor, prilejul unei 
satisfacții mult așteptate - vic
toria în partida cu ,,U" Craiova. 
La rîndul lor, oriunde i-am în- 
tîlnit — pe stradă, în tribună, la 
ultimul antrenament al Jiului, 
sau în... adîncurile Dîljei - mi
nerii cu care-am discutat (des
pre echipa lor favorită, despre 
șansele acesteia in noul cam
pionat) ne-au mărturisit nemăr
ginitele lor speranțe investite în 
noua formulă de echipă a Jiu
lui, faptul că așteaptă din partea 
inginerilor Petre Libardi și Gheor- 
ghe Cotormani, a studentilo*- 
mineri Mulțescu, Rozsnai sau 
Ion Gabriel, a tuturor celorlalți 
fotbaliști de la Jiul un reviri
ment remarcabil în evoluția de 
ansamblu a echinei. ioc în con
tinuă mișcare, randament mă
rit în teren, arad de snectacu- 
lozitate ridicat, resnert fată rl° 
adversari .public si arbitri si., 
neapărat victorii. Cît mai multe 
victorii. „în șutul lor, fotbaliștii 

Jiului să se dovedească... oa
meni de linia întîi, destoinici, 

, vajnici, să se mențină mereu în 
primele rînduri, să arate între
gii lumi fotbalistice românești 
că minerii din Valea Jiului re
prezintă un detașament de nă
dejde al clasei muncitoare și 
că au o echipă de fotbal de 
primă mărime. Am dori să ne 
mîndrim oricînd cu. echipa noas
tră" — iată chintesența dorințe
lor minerilor Văii Jiului, pe care 
aceștia și-o exprimă deschis, 
sincer, acum la început de nou 
sezon sportiv, față de echipa lor, 
dorințe de la care... nu doresc 
să abdice. Am fost rugați să 
transmitem jucătorilor Jiului u- 
rări de succese continue în noul 
camoionat. „Dincolo de puerilul 
refren al cîntecului susținători
lor lui Libardi și ceilalți - „Jiul 
e echipa noastră, că-i... aproa
pe minerească 1“ - ne spuneau 
într-un moment de răgaz, la ori
zontul 440 al minei Dîlja, ortacii 
șefului de schimb Alexandru 
Cîmpeanu din brigada lui Vasile 
Nistor - „jiuliștii" noștri să 
înțeleagă că noi sîntem mereu 
alături de ei, le dorim din su
flet victoriile și cînd cîștigă a- 
vem un chef de lucru și un spor 
nemaipomenit l...“. Orice adau
suri sînt inutile. Echipa minerii,or».. 
Jiul Petroșani, trebuie să fie la 
înălțimea renumelui de care se 
bucură minerii. Adică sus, cit 
mai sus în clasamentul diviziei 
A. Acolo doresc minerii Văii Jiu
lui să-și vadă echipa !

*

Partida Jiul - „U" Craiova va 
fi arbitrată de cel mai bun „ca
valer al fluierului" din sezonul 
trecut, Gheorghe Limona, ajutat 
la tușe de C. Manușaride și R. 
Stîncan, toți din București. Ci
tim în ziarul „înainte" din Cra
iova un interviu luat antrenoru
lui C. Cernăianu. C» desorindem 
dintre rînduri ? ,.U" Craiova va 
ataca titlul din primele meciuri 
ale noului campionat... M-o 
preocupat jocul în apărare, ti- 
nînd seama de faptul că prima 
întîlnire din campionat o avem 
în deplasare, la Petroșani"... 
Elocvent, nu ? Atenție deci I Să 
încurajăm din toate puterile 
echipa Jiul, s-o conducem, cu 
ardoare, spre victorie I

V. TEODORESCU '

(Urmare din pag. 1)

va circula cu autovehicolele 
transportului în comun. In a- 
cest sens, am luat măsurile 
ce se impuneau în cazul u- 
nei conjucturi de acest gen. 
Am suplimentat cu 12 autobu
ze numărul autovehicolelor 
care vor circula pe traseele 
municipiului. Am introdus 
curse din oră în oră de la 
Petroșani la Iscroni — Tuli- 
pan. Spre motelul „Gambri- 
nus vor circula curse specia
le din oră în oră (sau după 
solicitări din 30 în 30 de mi
nute). De asemenea și spre 
cabana Peștera Bolii orarul 
de circulație va fi tot din oră 
în oră. Spre Petrila am su
plimentat numărul de „loca
luri", iar traseul autobuzelor 
Cimpa — care vor circula 
din oră în oră — se va pre
lungi pînă Ia cabana Voevo- 
du (prima cursă în jurul orei 
9; ultima la ora 21,00). Din 
Lupeni vor circula spre Uri- 
cani și Cîmpu lui Neag auto
buze din 2 în 2ore (sau, după 
cerințe, din oră în oră).
• Prof. DOREL VLADIS

LAV, prim-vicepreședinte al 
C.M.E.F.S. Petroșani :

— Ce competiții sportive 
vor avea loc în Valea Jiului 
cu prilejul sărbătoririi Zilei 
minerului ?

— La Petroșani, pe Poligo
nul de tir, va avea loc, cu 
începere de la ora 9. o com
petiție de tir dotată cu „Cupa 
Minerului", organizată de 
C.M.E.F.S. Petroșani. In orga
nizarea Consiliului municipal 
al sindicatelor, își vor dispu
ta șansele de cucerire a „Cu
pei Minerului" la popice, 
sportivi nelegitimați care vor 
concura pe arena T.C.M.M. 
Petroșani, iar cei legitimați 
pe arena „Jiul" din Petrila. 
Competiția va începe astăzi 
de la orele 16 și va continua 
și mîine începînd cu ora 8,30. 
La Lupeni pe ringul instalat 
în sala Palatului cultural, se 
va desfășura sîmbătă și du
minică o întîlnire amicală de 
box între pugiliștii echipei 
gazdă, Minerul, și cei de la 
A.S.A. Tg. Mureș De ase
meni, duminică, la Lupeni, la 
ora 10, în sala de sport ,.Mi 
nerul", halterofilii echipei 
gazdă vor primi replica spor
tivilor din orașul Szombathely 
(R.P. Ungară), în cadrul unei 
întâlniri amicale internațio
nale de haltere.

— La ce discipline sportive 
vor mai avea loc competiții?

— La fotbal, volei și înot. 
La Lonea, duminică pe sta 
dionul Parîngul, în cadrul 
competiției dotate cu „Cupa 
Minerului" se vor confrunta, 
în vederea cuceririi tradițio
nalului trofeu, cîștigătoarele 
localităților Lupeni. Vulcan. 
Aninoasa și Petrila. Disputele 
vor începe de la ora 10.

La Vulcan, mîine diminea

Exploatarea de gospodărie 
locativă Petroșani

execută lucrări de deratizare și 
dezinfecție prin secția prestări 
construcții terți, din str. 1VL Emi- 
nescu nr. 20 b Petroșani.

Informații se pot primi la telefon 1143, între 
orele 7—15,45.

ță, începînd cu ora 9, pe te
renul Minerul vor avea loc 
întrecerile de volei cu parti
ciparea cîștigătoarelor orașe
lor Lupeni, Vulcan, Petroșani 
și Petrila. Aceste jocuri vor 
avea ca miză cucerirea „Cu
pei Minerului".

In bazinele cochetului 
ștrand „Preparatorul" din 
Lupeni va avea loc la ora 11. 
un concurs de înot dotat cu 
premii.

Am lăsat la urmă cea mai 
amplă manifestare sportivă 
de masă ce va avea loc mîi
ne, cu începere de la ora 10. 
Este vorba despre desfășura
rea ,,Ștafetei minerului", la 
care vor participa peste 170 
de sportivi din toate orașele 
municipiului, constituiți in 
echipaje de cite 3. Pe un tra
seu, care străbate Valea Jiu
lui de la Uricani la Lonea — 
această ștafetă se va încheia 
cu turul din jurul pistei sta
dionului Jiul Petroșani, îna
intea începerii meciului de 
debut al campionatului divi
zionar...
• CONSTANTIN SECA

REA, directorul I.C.L.S.A.P. 
Petroșani.

— Ce va oferi alimentația 
publică numărului mare de 
consumatori în ziua de du
minică atît la locurile de 
agrement cît și în celelalte 
localuri din Valea Jiului ?

— La toate locurile de a- 
grement unde vor avea loc 
serbări cîmpenești se vor pu
tea găsi din abundență atît 
sortimente variate de mîn- 
căruri cît și de băuturi. Și a- 
nume : grătare, mici, cren- 
vuști, cîrnăciori, produse de 
cofetărie și patiserie, bere la 
sticlă și la halbă, vin. ver
mut și apă minerală la cere
re, răcoritoare, înghețată, etc.

— Dacă vreți să exemplifi
cați pe localități..

— La Tulipan vor fi 15 000 
sticle de bere, Ia Lupeni (la 
Brăița și locul de agrement 
V Sud) 22 000 sticle, la Vul
can („La Brazi") 20 000 sticle, 
la Uricani 6 500 sticle, Ia Pe
trila — Lonea 16 000 sticle 
bere. De asemenea unitățile 
noastre vor mai putea oferi 
cantități suficiente de bere la 
halbă.

La Petroșani — în incinta 
stadionului, în piață cît și în 
grădinile de vară — se vor 
desface peste 24 000 de sticle 
de bere. De asemenea, în în 
treaga Vale a Jiului, consu
matorilor le vom oferi peste 
30 000 mici, peste 5 009 grăta
re, peste 2 000 cîrnăciori 
20 000 sticle ă< ' '’"’r pes
te 1 000 kg. înghețată, etc.

Peste 70 de puncte de des
facere a acestor produse vor 
fi asigurate de 32 de unități 
din cadrul întreprinderii, ca 
re vor ieși ia Joirtr*le-de $gre 
ment și serbări cîmpeapști, și 
vor fi deservite de peste 200 
de salariați ' '-“■-***

LA F. I. L. PETROȘANI
Preocupările pentru producție — dublate de grija permanentă 

pentru apărarea avutului obștesc !
I<n cadrul Fabricii de in

dustrie locală Petroșani se 
manifestă o preocupare sus
ținută din partea colectivu
lui de conducere pentru rea
lizarea sarcinilor de plan, îm
bunătățirea continuă a cali
tății produselor, oentru pro
ducerea Je noi sortimente 
căutate pe piața internă și 
la export In această perioa
dă o deosebită importanță 
acordă maiștrii și persona
lul tehnic-ingin?resc, întreg 
colectivul de muncitori, rea
lizării sarcinilor de produc
ție pe semestru] II al anului, 
pregătirilor pentru preluarea 
sarcinilor de plan pe anul 
1974.

In cadrul acestor preocu
pări un loc important îl 
ocupă și măsurile de preve
nire a incendiilor, deoarece 
din practică s-a dovedit că 
prin respectarea acestor nor
me și reguli se asigură buna 
desfășurare a procesulu de 
producție, .se înlătură pagu
be materiale care uneori a- 
fectează chiar planul de pro
ducție.

Iată de ce comisia tehnică 
p.c.i. din întreprindere întoc
mește periodic planuri de mă
suri cu sarcini concrete care 
să ducă ia înlăturarea unor 
neajunsuri Sarcinile sînt re
partizate pe fiecare membru 
din comisie. O atenție neslă 
bită se acordă popularizării 
în rindul întregului personal 

salariat a regulilor de preve
nire specifice locurilor de 
muncă, remedierii unor defec
țiuni la instalațiile electrice 
de iluminat și de forță, men
ținerii în bună stare de func
ționare a materialelor de 
stins incend'i.

Cu toate acestea, la unele 
locuri de muncă din între
prindere mai sînt destule ne
ajunsuri. Ele pot avea urmări 
neplăcute dacă nu se înțele
ge de către întreg colectivul 
întreprinderii necesitatea res
pectării normelor p.c.i. Ma’ 
sînt cazuri Nnd nu la toate 
locurile de muncă se acordă 
atenția cuvenită normelor de

Cîteva interdicții 
care trebuie sa stea 
în atenția salariaților

In atelierele ce funcționea 
ză în cadrul Fabricii de In
dustrie locală, maiștrilor și 
șefilor de echipă trebuie să 
le stea în atenție următoare
le :

• instalațiile electrice de
iluminat și de forță să fie
exploatate și întreținute con
form normelor p.c.i. în vi
goare ; 

prevenire, se încalcă aceste 
norme. Astfel, exploatarea in
stalațiilor electrice nu se fa
ce cu simț de răspundere, in
struirea întregului personal 
pe linie de prevenire a incen
diilor precum și întreținerea 
materialelor de stingere a in
cendiilor se neglijează. Ast
fel de neajunsuri și deficiențe 
sînt tot atîtea cauz" genera
toare de incendii.

Este necesar să se înțelea
gă de către toți șefii de sec
ții, ateliere, de către toți sa- 
lariații F.I.L Petroșani că 
acestea sînt obligații de ser
viciu și că trebuie respecta
te ca atare.

• polizoarele și alte dispo
zitive de ascuțit sau lipit e- 
xistente în dotarea atelierelor 
de tîmplărie sau la alte lo
curi de muncă să se instaleze 
în locuri special amenajate, 
unde nu este pericol de in
cendiu ;

0 materialul lemnos pen
tru prelucrare la mașini să 
fie verificat înainte de intro

ducerea lui în mașini, pentru 
înlăturarea eventualelor
corpuri metalice care ar pu
tea provoca seîntei:

0 cleiul folosit in proce
sul tehnologic să fie încălzit 
în vase cu apă fierbinte

0 praful de lemn depus, 
rumegușul, talajul și deșeuri- 
le de lemn să se evacueze 
zilnic asigurîndu-se ordinea și 
curățenia la locurile de mun
că :

0 să se interzică cu desă- 
vîrșire fumatul în ateliere și 
alte locuri cu pericol de in
cendiu (în acest scop se vor 
amenaja locuri speciale pen
tru fumat).

0 să nu se admită executa
rea de lucrări de sudură, li
piri sau alte lucrări ce nece
sită flacără deschisă sau în 
încăperi cu pericol de incen
diu. fără a se obține în prea
labil aprobarea comisiei teh
nice p.c.i. și după ce s-au

Maiștri,
Constituie contravenție la 

normele de prevenire și stin
gere a incendiilor, următoare
le fapte :

— nerespectarea normelor 
de prevenire și sting-ere a In- 

luat toate măsurile de preve
nire ;

0 de asemenea, pentru ca 
fiecare salariat să cunoască 
regulile de prevenire a in
cendiilor, la data angajării 
să se prelucreze normele de 
prevenire a incendiilor spe
cifice locului de muncă și 
după aceea odată pe lună, în 
instructajul de protecție a 
muncii, să se prelucreze cu 
toți salariații aceleași nor
me ;

0 șefii de secție, ateliere, 
responsabilii cu problemele 
p.c.i. trebuie să fie preocu
pați în permanență de apli
carea și respectarea norme
lor de prevenire a incendi
ilor, de desfășurarea unor 
intense acțiuni de propagan
dă p.c.i., de instruire lunară 
a personalului din subordo- 
ne, de organizarea echinelor 
pe primă intervenție în caz 
de incendiu în așa fel ca mun
ca de prevenire și stingere a 
incendiilor să se desfășoare 
conform normativelor în vi
goare.

rețineți !
cendiilor stabilite prin ins
trucțiuni emise de ministere 
și celelalte organe centrale j

— neadăpostirea, neîntre- 
ținerea în stare de funcționa
re sau blocarea în așa fel 

îneît să nu poată fi folosite 
în caz de incendiu a instala
țiilor, mașinilor, utilajelor și 
materialelor de prevenire și 
stingere a incendiilor;

— neorganizarea sau neîn- 
treținerea în bune condiți- 
uni a căilor de acces pe te
ritoriul întreprinderii, ori 
blocarea căilor de acces în 
interiorul secțiilor, atelierelor 
depozitelor și alte asemenea 
încăperi îneît să nu'poată fi 
folosite în caz' de incendiu;

— neinstruirea întregului 
personal din subordine cu pri
vire la normele de prevenire 
și stingere a incendiilor ;

— folosirea instalațiilor sau 
aparatelor de încălzit, ilumi
nat sau de forță motrică dacă 
sînt defecte și prezintă pericol 
de incendiu :

Șefi de ateliere, maiștri !
Purtați întreaga răspundere 

Ia locurile de muncă ce vă 
sînt încredințate. Pentru înlă
turarea oricărui pericol de iz
bucnire a unui incendiu, a- 
plicați în practică normele 
p.c.i. In cadrul acestor nor
me, fiți cu atenție :

— Nu permiteți executarea 
lucrărilor de sudură în preaj
ma clădirilor sau în alte lo
curi cu pericol de incendiu 
fără luarea măsurilor nece
sare.

— fumatul în depozite, ga
raje, magazii, ateliere sau în 
orice alte asemenea locuri 
unde există pericol de incen
diu, în afară de spațiile des
tinate acestui scop ;

— nerespectarea dispoziți
ilor legale referitoare la așe
zarea, stivuirea sau depozita
rea materialelor ori a materi
ilor prime semifabricate 
sau finite ori a combustibilu
lui, deșeurilor sau a altor a- 
semenea bunuri care prin mo
dul lor de așezare pot crea 
pericol de incendiu ori împie
dicarea sau îngreunarea ac
țiunilor de intervenție in caz 
de incendiu.

încălcarea normelor de pre
venire a incendiilor se sanc
ționează conform H.C.M. 
2 285/1969 cu amendă de la 
100 pînă la 3000 lei.

— Nu permiteți blocarea 
căilor de acces cu diferite ma
teriale.

— Nu permiteți să se facă 
focuri deschise, nesuprave
gheate sau pe timp cu vînt.

— Nu permiteți folosirea 
radiatoarelor, reșourilor sau 
a altor mijloace de încălzit 
în încăperi unde sînt depozi
tate sau se prelucrează mate
riale inflamabile sau combus
tibile.

— Interziceți cu desăvîrșire 
executarea de lucrări de su
dură, tăiere etc în încăpere cu 
pericol de incendiu fără a se 
obține în prealabil permisiu
nea comisiei tehnice p.c.i.

— Se interzice folosirea în 
stare defectă a instalațiilor și 
aparatelor consumatoare de 
energie electrică de orice fel. 
Este interzisă încărcarea în
trerupătoarelor și prizelor 
peste sarcina stabilită, pre
cum și suspendarea corpuri
lor de iluminat direct de con
ductorii de alimentare sau de 
tablourile electrice a obiectelor 
de orice fel, folosirea de si
guranțe supradimensionate, 
executarea de lucrări de în
treținere și reparații la insta
lațiile electrice de către per
sonal necalificat.

— La terminarea progra
mului de lucru, controlați a- 
mănunțit locurile de muncă 
Și urmăriți dacă au fost înlă
turate toate sursele care ar 
putea genera incendii.

încălcarea prevederilor nor
melor și regulilor de preveni
re și stingere a incendiilor a- 
trage după sine severe sanc
țiuni materiale. Pentru a le 
evita însușiți-vă instrucțiunile 
privind paza contra incendi
ilor, manifestați o permanen
tă exigență și răspundere pen
tru aplicarea Iov în pvaatieâ.
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Componența noului guvern
SANTIAGO DE CHILE 

(Agerpres).
Salvador Allende a 
componența noului 
chilian din care fac 
personalități civile și 
re. Postul de ministru 
externe a fost preluat de Clo 
domiro Almeyda, ministrul a- 
părării in cabinetul prece
dent, în timp ce portofoliul in
ternelor a revenit lui Orlando 
Letelier, fostul ministru de 
externe. Prin intrarea unor 
personalități militare în noul 
guvern chilian, funcția de mi
nistru al apărării naționale a 
fost încredințată generalului 
Carlos Prats, comandantul șef 
al armatei terestre, funcția 
de ministru al lucrărilor pu
blice și transporturilor — ge
neralului Cesar Ruiz, iar cea 
de ministru de finanțe — ami
ralului Raul Montero Cornejo 
Jose Maria Sepulveda, condu-

■ cătorul poliției chiliene; a fost 
numit ministru pentru proble
mele pămînturilor și coloniză
rii, iar 
deținut

Președintele 
anunțat 
guvern 

parte 
milita- 

de

/
general al guvernului, a de
venit ministru pentru proble
mele locuințelor. Postul deți
nut anterior de acesta a fost 
încredințat lui ' Fernando Flo
res, care in cabinetul prece- 
'ent a avut portofoliul firian- 
elor.

Alți șapte miniștri își men
iri, și în noua formulă guver- 
-amentală, funcțiile deținute 
anterior. ’’ *

Joi seăra, ■ la Santiago de 
Chile a avut loc prima reurii- 
une a noului guvern chilian, 
în cadrul căreia au fost exa
minate probleme privind nor
malizarea situației interne și a 
transporturilor. La sfîrșitul 
reuniunii, ministrul de inter
ne, Letelier. a anuntat că gu
vernul nu va ansa ia nici un 
dialog cu prooietarii d»> auto
camioane, atît timp cît aceș
tia nu vor înceta greva decis- - 
rată în mod ilegal.

B 0

Declarația
premierului

Indira Gandhi
DELHI 10 — Coresponden

tul Agerpres. Ion Puținelu, 
transmite : Luînd cuvîntul în 
cadrul unei reuniuni a vete
ranilor luptei pentru inde
pendența Indiei, premierul 
Indira Gandhi și-a exprimat 
convingerea că dificultățile 
economice actuale, vor fi de
pășite și a subliniat hotărîrea 
guvernului său de a promo
va, în continuare, reforme so- 
ciai-economice ce vor asigura 
progresul .neîntrerupt al In
diei. Ea a arătat că scopul 
urmărit de guvernul indian 
este de a crea posibilități pen
tru ca cele mai largi pături 
ale populației să poată bene
ficia de roadele independen
tei obținute în urmă 
proape 26 de ani, i 
totodată, că pentru atingerea 
acestui obiectiv este nevoie de 
un efort concentrat în aplica
rea măsurilor adoptate 
guvern.

i cu a- 
relevînd,

Situația din Irlanda s Expoziții românești
de Nord a devenit
din nou încordată

unor 
de

avut

LONDRA 10 (Agerpres) — 
Situația din Irlanda de Nord 
a devenit din nou încordată, 
ca urmare a izbucnirii 
noi incidente, provocate 
elementele extremiste.

In întregul Ulster, au
loc numeroase manifestații de 
protest împotriva arestărilor 
preventive ale unor persoane 
suspectate că aparțin grupuri
lor extremiste, la care s-au 
produs ciocniri între partici- 
panți și poliție. Totodată, 
Belfast și in localitățile 
jur, grupuri
tineri au atacat șase 
de poliție, iar la 
town, polițiștii au 
cu forța pentru a 
mulțimea, efectuînd 
se arestări.

la 
din 
denumeroase 

posturi 
Anderson- 
intervenit 

dispersa 
numeroa-

Anibal Palma, care a 
funcția de secretar

In localitatea Newry, nume
roase vehicule au fost incen
diate, iar persoane neidenti
ficate au tras asupra mașinii 
pompierilor pentru a o împie
dica să intervină în locul un
de extremiștii provocaseră un 
incendiu. Joi seara, un auto
buz în care se afla un grup 
de muncitori a fost 
focuri de armă ; cu 
lej o persoană 
viața, iar două 
rănite.

Unul 
cidente 
produs, 
fierul de locuințe in care se 
află familiile militarilor bri
tanici staționați în Ulster. 
După un anunț telefonic, s-a 
produs o puternică explozie, 
care a provocat importante 
pagube materiale și rănirea a 
16 femei și copii.

și-a 
au

mai

atacat cu 
acest pri- 

pierdut 
fost grav

grave in
s-a

din cele
din ultimul timp 
joi. la Omagh, în car-

PRAGA - Corespondentul A- 
gerpres, C. Prisăcaru, transmite : 
La Galeriile de artă din Karlovy 
Vary a fost inaugurată o expozi
ție românească de 
sculptură in lemn și

La inaugurare au 
J. Svagera, locțiitor 
lui culturii al R. S. Cehe, repre
zentanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe, ai organelor locale 
de partid și de stat, numeroși 
oameni de artă și cultură. A 
fost de față Simion Vlad-Popa, 
însărcinat cu afaceri a. i. al 
României la Praga.

★
BONN - Corespondentul A- 

gerpres, N. S. Stănescu, trans
mite : In sălile de expoziție ale 
primăriei orașului Bergheim, din 
R. F. Germania, s-a deschis ex
poziția de pictură pe sticlă a 
Euaeniei Buiuc-Marinescu.

Inscriindu-se printre multiple
le manifestări culturale organi
zate in aceste zile în cinstea 
zilei de 23 August, exnozitia - 
care cuorinde peste 60 de ta
blouri inspirate din folclorul ro
mânesc. din basmele, legendele 
si mîtoloaia nonulară — a trezit 
un deosebit interes in rîndurile 
specialiștilor si ale oublieulul.

tapiserie, 
ceramică.

participat 
al ministru-

Spre localitatea Vho Nin, 
situată in provincia sudică 
a Republicii Democrate Viet
nam, nu există nici un all 
drum de acces cu mașina 
decit șoseaua nr. 1, artera 
de bază care unește sudul 
cu nordul republicii. Șoseaua 
este străbătută acum dc 
camioane care nu mai sînt 
camuflate, camioane pline 
cu materiale de construc
ții. Pentru că in Vietnam sc 
reconstruiește. Și încă de pe 
șosea atenția îți este reți 
nută de ritmul lucrărilor. 
La intrarea în sat, o echipă 
de tinere fete între 17—25 
ani construiesc un pod, nive
lează șoseaua. In loc de bun- 

. venit, te intimpină o ura
re originală și poate cea 
mai sugestivă pe care ne-am

în-
re- 
ha.

ta pămîntului, fapt care 
greunează obținerea unei 
roite dc 5 tone orez la__
Iar orezul este cultura noas
tră de bază. Cu el sînt în- 
sămînțate 400 ha. Cu toate 
vitregiile războiului și ale 
naturii, noi ani recoltat în 
ultimii ani in medie 5 to
ne de orez la ha. Folosim 
cele mai avansate metode 
de repicare a orezului folo
sim tehnica agricolă 
pentru irigare, îngrășăminte. 
Ne străduim să plantăm cu 
orez toate terenurile".

La Vho Nin, țăranii 
iui sînt aproape toți 
Locuind în apropierea 
lei principale a țării, 
nii au fost deseori ținta a- 
tacurilor aeriene. Totuși, au 
găsit forțe să acopere gro-

Reportaj pe glob
imagina-o intr-o localitate 
ridicată din ruine: pe un 
perete improvizat din lăzile 
bombelor cu bile cineva 
scrisese stîngaci cu cretă — 
„Trăiască marea victorie 
Cooperativa Vho Nin a re
început acum munca pașni
că. Ascultindu-1 pe secreta
rul comitetului de partid al 
cooperativei, Le Van Ciak, 
nu-ți vine să crezi de unde 
au 
gie 
Iui, 
în 
lor

reconstruc-

satu- 
eroi. 
șose- 
țăra-

convorbirile 
libiano-egipteni

TRIPOLI 10 (Agerpres).
La Tripoli, au luat sfîrșit con
vorbirile libiano-egiptene în
tre delegațiile conduse de pri
mul ministru al Libiei, Abdel 
Salam Jalloud, și vicepremie- 
rul R. A. Egipt, Abdel Kader 
Hatem. După cum s-a mai 
anunțat, discuțiile au fost con
sacrate' unor modalități con
crete «de realizare a propusei 
uniuni între cele două țări, în 
vederea căreia, la 1 septem
brie, urmează să aibă Ioc un 
referendum în cele două țări

Ultima rundă de convorbiri 
s-a desfășurat in prezența: pre 
ședintelui Moamer Geddafi, 
care a primit cele două de
legații pentru a patra oară de 
Ia sosirea reprezentanților la 
Tripoli, la sfîrșitul săptămînii 
precedente.

Potrivit agențiilor de presă, 
convorbirile privind diferite 
aspecte ale uniunii vor fi re
luate săptămîna viitoare, 
prilejul vizitei pe care o 
face la Cairo, așa cum s-a 
nunțat. premierul libian.

cu 
va 
a-

A

Evoluția evenimentelor 
din Cipru

Noul nreședințe
ISLAMABAD 10 (Agerpres). 

— Chaudhry, Fazal Elahi, fost 
președinte al Adunării Na- 
ționale. membru al Partidu
lui Poporului, a fost ales, vi
neri, în cadrul unei sesiuni 
extraordinare a Adunării Na
ționale și a Senatului. în func-

al Pakistanului
ția de președinte al Republi
cii Islamice Pakistan — re
latează' agenția France Press. 
EI îl înlocuiește ca șef al 
statului pe Zulfikar . Aii Bhut
to, care va fi numit în func
ția de prim-ministru.

In preajma 
Pnom Penhului

Activitatea echipajului de pe „Skyiab-2 (6

HOUSTON 10 (Agerpres). — 
Unul dintre punctele princi
pale ale programului de lu
cru al celor trei astronauți a 
fost, joi și vineri, punerea în 
ordine a interiorului celor 
trei încăperi ale laboratorului 
spațial, deoarece precedenții 
locatari" nu lăsaseră stația 

într-o ordine prea perfectă 
..Curățenia" în laborator a 
durat mai mult cu trei ore 
față de timpul prevăzut, de- 
ealînd programul de odihnă și 
orele de servit masa ale as- 
troriauților. Această îndelun
gată activitate I-a făcut pe 
Bean să declare celor de la

Houston : „Fantastic, am făcut 
tot menajul. Aceasta vă* va 
face să apreciați munca so
țiilor voastre".

Totodată, cei trei astronauți 
■iu înregistrat pe peliculă de
plasările fronturilor de furtu-. 
nă în zona Oceanului Pacific 
si în vestul Statelor Unite 
furnizînd date prețioase me
teorologilor. Astronauțiî au 
fotografiat, de asemenea, une
le zone din Soare 
camerelor de luat 
telescopului solar, 
de fotografiat cu 
roșii au efectuat

cu ajutorul 
vederi ale 
Aparatele 

raze infra- 
numeroase

1
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— 7 Noiem-
căpitanului 

: Elibe-
Minerul: 

TereZa și diavolii ;
: Tecumsech : LU- 
Cultural • Ultimul 

Elibe-

PETROȘANI 
brie: 
Grant : 
rarea ; LONEA 
Sfînta 
VULCAN 
PENI - 
cartuș : Muncitoresc : 
rarea lui L. B Jones; URI 
CÂNI : Grăsuna.

Copii
Republica •

alefotografii de prospectări 
solului.

Una dintre experiențele cele 
mai interesante a fost efec
tuată de Oweh Garriott, care 
a supravegheat comportamen
tul celor doi păianjeni, Ani
ta și Arabella, care fac parte 
din ..echipajul zoologic" al la
boratorului spațial. Garriot a 
comunicat centrului de con
trol că, în primele zile, cei 
doi păianjeni au fost extrem 
de dezorientați de starea de 
imponderabilitate și nu au 
reușit să-și țeasă pînza, dar, 
după 13 zile, adaptat
foarte bine.

PNOM PENH 10 (Ager
pres). — Și în cursul zilei de 
vineri forțele patriotice 
cambodgiene au continuat să 
exercite o puternică presiune 
asupra diferitelor sectoare din 
perimetrul defensiv al Pnom 
Penhului. Astfel, un detașa
ment al patrioților khmeri a 
ocupat poziții la numai 200 
metri de perimetrul exterior 
al principalului releu de co
municații internaționale al 
capitalei, situat Ia Kambol, în 
preajma Pnom Penhului. Pen
tru a face față situației, forțe 
lonnoliste au fost deplasate 
urgent în zonă, ceea ce a dus 
la diminuarea efectivelor lor 
de apărare în alte sectoare.

In ciuda măsurilor severe 
de securitate, luptători geniști 
ai forțelor patrioice au pă
truns pînă ja postul de ra
dio Pnom Penh în cursul zilei 
de vineri și, uzînd de grena
de, au avariat unul din cele 
două generatoare ale stației.

NICOSIA 10 — Corespon
dență de la Ion Badea : In 
timp ce explozii și atacuri izo
late ale grupărilor care spriji
nă pe generalul Grivas se mai 
semnalează încă în diferite lo
calități aie Ciprului, situația 
generală din insulă cunoaște, 
în ultimele zile, elemente noi. 
Dintre, acestea, presa și obser
vatorii din Nicosia menționea
ză, în primul rînd. declarația 
făcută de președintele Maka
rios ziarului grec „Elefteros 
Kosmos", nrin care se pro
nunță în favoarea unei întîl- 
niri, la Atena, cu președintele 
Greciei. Papadopoulos, la care 
să participe și generalul Gri- 
V|ș. pentru a discuta împreu
nă problema cipriotă si situa
ția din insulă. ..Voi fi fericit 
— a spus președintele Maka
rios - 
iunge 
Dacă 
opinii 
tunci 
poporului cipriot centru a ho
tărî asupra lor în mod de
mocratic. iar hotărîrea popu
lară să fie pe deplin respec
tată, eliminîndu-se folosirea 
violenței". .

Declarația Iui Makarios a 
fost primită favorabil de ma
joritatea cercurilor politice și 
ziarelor din Nicosia. Glafkos 
Clerîdes. președintele parla
mentului și al Partidului uni
ficat. negociatorul greco-ci- 
nriot în cadrul convorbirilor 
intercomunitare, a declarat, 
că partidul său apreciază cu 
satisfacție acrootarea de către 
□reședințele Makarios a pro- 
nunerii ziarului „Elefteros 
Kosmos". In fata nericolului 
unui război fratricid în Cipru

— a spus, de asemenea, deri
des — Partidul unificat este 
de părere că Grivas trebuie 
să răspundă constructiv aces
tei propuneri.

Un comunicat oficial anun
ță arestarea, Ia Limasul, a lui 
Stavros Stavrou-Syros, locți
itorul generalului Grivas, și a 
altor 13 membri ai grupărilor 
grivasiste. Ziarul partidului 
AKEL — „Haravkhi" — co- 
mentînd activitatea lui Syros, 
apreciază că arestarea 
tuia constituie un nou 
ces important în lupta 
potriva forțelor terorii, 
reprezentant al poliției 
clarat că asupra celor
tați s-au găsit ărme, muniții, 
jurnalul de zi al lui Syros și 
alte documente importante 
privind activitatea subversi
vă a grupărilor grivasiste, i- 
legale, inclusiv un plan de 
asasinare a președintelui Ma
karios.

avut țăranii atîta ener- 
pentru a rezista războiu- 
a asigura recoltă țării 

pofida bombardamente- 
și distrugerilor, a reîn

cepe cu forțe noi 
ția.

„Cooperativa 
fost înființată în 
Le Van Ciak. La 
fost cîteva familii de 
răni unite în întovărășiri ca
re curînd s-au unit într-o 
cooperativă. In această re
giune, condițiile sînt vitre
ge pentru agricultură: jumă
tate din teritoriu este aco
perit de mlaștină, terenuri 
sărăturoase. In sezonul plo
ios, șuvoaiele iau cu ele 
stratul mănos de pe suprafa-

noastră a 
1958, spune 
început au 

ță-

pile bombelor de pe șosea 
după fiecare raid și să su
pravegheze în permanență, 
viitoarea recoltă de orez.

La Vho Nin, alături de 
vîrstnici întilneșfi la tot pa
sul și copii-eroi. Sînt copii 
care, in școlile amenajate in 
adăposturi, pe lingă mate
riile obișnuite li se mai pre
dă una : cum se sapă tranșee 
și adăposturi. Pe lingă „școa
la" lor răsăreau zilnic zeci 
dc gropi făcute de bombe 
și proiectile. Noaptea, copiii 
dirijau șoferii să facă sla
lom printre gropile de 
șosea. Ei 
drumul, 
metru 
adunat din junglă după în
cetarea

•s-a ridicat școala. Și acum, 
copiii satului învață de cîte
va săptămîni în școala nouă. 
Deși membrii cooperativei au 
foarte multe de reconstruit, 
totuși prima lor grijă o cons
tituie copiii pentru ca tînă- 
ra generație să nu piardă 
nici o zi din instruire. Este 
o grijă pe care o întilnești 
pretutindeni in republică

pe 
cunoșteau bine 
Din primul 

cub de lemn

bombardamentelor,

încheierea Congresului național 
al activiștilnr sătești din 

R.P.D. Coreeană

5,00

- dacă întîlnirea va a- 
la o hotărîre comună, 
vor exista deosebiri de
— a continuat el — a- 
acestea să fie supuse

.,Marfe-7“

aces- 
suc- 
îm- 
Un 

ar de- 
ares-

PHENIAN 10 (Agerpres). — 
La Phenian s-au încheiat lu
crările Congresului național 
al activiștilor sătești, care a 
prilejuit un bilanț ăl transpu
nerii în viață a sarcinilor tra
sate lucrătorilor de la sate de 
Partidul Muncii din Coreea, 
precum și examinarea unor 
măsuri în vederea înfăptui
rii consecvente în viitor a a- 
cestor sarcini.

Da încheierea Congresului, 
în fața participanților a luat

cuvîntul Kim Ir Sen, secretar 
general al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, președin
tele R.P.D. Coreeană, care a 
rălăvăt că. în anul în curs, va 
fi atins un înalt nivel al pro
ducției agricole și va fi rea-- 
lizată o bază tehnico-materia- 
lă a agriculturii ce va permite 
ca, în anii imediat următori, 
să se obțină în țară o pro
ducție de cereale de 6,5—7 
milioane tone.

• La Varșovia au inceput, 
vineri convorbiri între Piotr 
Jaroszewicz, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
R. P. Polone, și Jeno Fock, 
președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Ungare, a- 
flat într-o vizită de priete
nie in capitala polonă.

coastă, fiind preluat la bord 
de o navă a gărzii de coastă 
canadiene.

AUGUST

19,20

MOSCOVA 10 (Aqerpres). 
Agenția TASS anunță că în 
Uniunea Sovietică a fost lan
sată statia interplanetară 
„Marte-7".

La bordul stației ,,Marte-7“ 
sînt instalate aparate sovieti
ce și franceze destinate conti
nuării explorării planetei Mar
te și spațiului interplanetar.

• La Helsinki s-au deschis 
vineri lucrările unei Confe
rințe a organizațiilor de fe
mei în cadrul căreia — timp 
de trei zile — participante
le vor dezbate teme referi
toare la familie și educație, 
societate și muncă.

Din țara noastră participă 
o delegație condusă de Ma
ria Groza, vicepreședintă a 
Consiliului Național al 
meilor.

România, 
Sovietică

Ungaria, Uniunea 
și R. D. Vietnam.

Ottawa, au luat

ce- 
ale

că
Fe-

LOTO

• La Ulan Bator au 
sfîrșit lucrările celei 
IX-a sesiuni a Organizației 
de colaborare a țărilor socia
liste în domeniul poștelor și 
telecomunicațiilor (O.C.P.T.). 
La lucrări au participat mi
niștrii și miniștri adjuncți 
ai telecomunicațiilor din Bul
garia, Cehoslovacia, R. P. D. 
Coreeană, Cuba, R. D. Ger
mană, Mongolia, Polonia,

luat 
de-a

• Da 
sfîrșit vineri, lucrările con
ferinței Ia nivel înalt a 
lor 32 de țări membre 
Common wealthului.

Comentatorii apreciază
actuala reuniune a dezbătut 
cu succes o serie de aspecte 
ale relațiilor dintre țările 
membre, mai ales în ce pri
vește schimburile economice, 
dar a prilejuit totodată, și o 
serie de divergențe legate de 
pozițiile diferite ale unor 
țări față de problemele dis
cutate.

• Temerarul Robert 
Sparks, care a încercat să 
traverseze Oceanul Atlantic 
cu ajutorul unui balon um
plut cu heliu, s-a văzut ne- 
noit să abandoneze aparatul 
de zbor la numai 48 km de

Buletin de știri ; 5,05 
Melodii în zori de zi ; 5,20 
Dragi mi-s cîntecul și jocul ; 
5,50 Muzică ușoară ; 6,00-8,08 
Radioprogramul dimineții ; 
8,08 Matineu muzical ; 8,25 
Moment poetic ; 8,30 La mi-

crofori, melodia preferată : 
9,00. Buletin de știri ; 9,30 
Miorița : 9.50 Muzică ușoa
ră ; 10.00 Buletin de știri ; 
10,05 Melodii populare ; 
10.20 Dansuri instrumentale ;
10.30 Din țările socialiste ; 
11,00 Buletin de știri ; 11.05 
Piese de estradă ; 11,15 Tu
rism ; 11,35 Pagini corale 
alese ; 12,00 Discul zilei ;
12.30 Intîlnire cu melodia 
populară și interpretul pre
ferat-; 13,00 Radiojurnal:
13.30 Radiorecording ; 15,00 
Buletin de știri ; 16,00 Ra
diojurnal ; 17,00 Știință, 
tehnică, fantezie ; 17,25 Al
bum de, prelucrări corale ;
17.40 Soliști de muzică popu
lară : Maria Marcu și Mihai 

■Botofei; 18,00 Orele serii;
20,00 Zece melodii prefera
re; 20,45 Consemnări; 20.50
La. .
21.30 ■
22,00
Muzică
tin de
da nocturnă.

hanul
Revista
Radiojurnal ;
de dans ; 24,00 Bule-
știri ; 0,03-6,00 Estra-

melodiilor ; 
șlagărelor : 

22,30

10,00
10,05

10,35

10,55

11,45

12.30
13,00
15.30

16,00
16.05

16,25

Curs de limbă germa
nă. Recapitulare (6). 

A fost odată ca nicio
dată... „Tinerețe fără 
bătrînețe" (1).

Telex.
Ansambluri folclorice 
(reluare).
De vorbă cu gospo
dinele.
Roman foileton t „Noi 
le aventuri ale muș 
chetarilo.r".
episodului V 
ga".
Selecțiuni din 
nilor.
Cărți și idei 
Telejurnal.
Serbările 
Ansambluri 
pionierești 
Ia Festivalul
Telex.

Caleidoscop 
artistic.
Publicitate.

Reluarea 
— .Fu

Gala lu

(reluare'

vacanței 
folclorice 
prezente 

Litoral '7'

cultural-

19,30

20,00

20,05

20,15

20,55
21,00
21,50

22,15
22,30
22,50

Emisiune în limba get 
mană.
Ritm, tinerețe, dans. 
Emisiune realizată la 
Tîrgu Mureș
..Biruit-au Gîndul...". 
Dătători de școli și 
datini (I) Gheorghe A- 
sachi. Film documen
tar.
1001 de seri. „Prințesa 
de Mac".
Telejurnal- In cinstea 
marii sărbători.
Cîntecul săptămîn1’ t 
„Pentru fetele din țara 
mea"

52 de inițiative In 52 
de săptămtni, 

Teleenciclopedia. Peș
teri Transporturi auto. 
Operator.
Publicitate.
Film serial ■ ’ Mannix" 
Vreau să tint o melo 
die... Recital de muzică 
ușoară cu Ileana Po 
povici.
Telejurnal.
Săptămîna sportivă 
Romanțe ș' cîntece de 
petrecere cu Stefania 
Rareș Ni-’oh?-’ Răcea- 
nu, Elena Sitniinu, A 
tanase Dambru.

La trgerea LOTO 
august 1973 au fost 
următoarle numere :

din 10 
extrase

Extragerea I : 52, 
50, 68, 70, 67, 38, 75.

57, 69, Sport Telex

Redacția și administrația ilarului ■ Petroșani, strada Re-—«blicil» nr. 90, telefon : 1662.

81,
35.

Extragerea a II-a : 
24, 46, 65. 84, 56, 37, 
Fond de premii : 475 804

63,

lei

I 9^99  ̂A

Valorile temperaturii în-
registrate în cursul zilei de
ieri :

Maximele : Petroșani 23
grade ; Paring 14 grade.

Minimele : Petroșani. 8
grade ; Paring 7 grade.

PENTRU URMĂTOARE
LE 24 DE ORE : Vremea va 
fi în general frumoasă și căl
duroasă. Vîntul va sufla slab 
pînă la potrivit din sectorul 
nord-vestic.

RIO DE JANEIRO 10 (A- 
gerpres). — Turneul interzo
nal de șah de la Petropolis 
(Brazilia) a continuat cu dis
putarea unor partide 
rupte in rundele

Hort a cîștigat 
ski, Kagan la 
Smîslov Ia Florin 
iar Savon l-a învins pe Kagan. 
A fost consemnată remiza în 
partidele Tan — Hort, Mec- 
king — Keres și Tan — Bya- 
sas.

După 12 runde, în clasament 
continuă să conducă marele 
maestru iugoslav Lubomir 
Liubojevici cu 8 puncte, ur
mat de Mecking (Brazilia), 
Portisch (Ungaria) și Poluga- 
evski (U.R.S.S.), — 7,5 punc
te (1), Gheller (U.R.S.S.), — 
7 puncte (1), Smîslov (U.RS.S.), 
Hort (Cehoslovacia) — 7 punc
te, Bronstein (U'.R.S.S.) — 6,5 
puncte (1), Ivkov (Iugoslavia) 
— 6 puncte (1) etc. Florin 
Gheorghiu (România) se află 
pe locul 15 cu 4.5 puncte.

tntre- 
anterioare. 

Ia Reshev- 
Bronstein, 

Gheorghiu,

NEW YORK 10 (Agerpres).

• Luînd cuvîntul Ia o în
trunire a cultivatorilor de 
orez, ministrul agriculturii 
al Republicii Bangladesh, 
Abdus Samad, a relevat că. 
numai în decurs de doi ani, 
țara ar putea să-și dezvolte 
agricultura astfel incit să 
fie în stare sS producă can
tități suficiente de alimente, 
dacă nu ar fi inundațiile ca
tastrofale și uraganele care 
bînfuie în fiecare an.

• In discursul rostit la 
deschiderea sesiunii extraor
dinare a Organizației comu
ne africane, malgașe și mau- 
riciene, care 
Dakar, șeful 
Iez. Leopold 
președintele 
OCAMM. a
cestei organizații în promo
varea cooperării pe conti
nentul african. EI a apreciat 
că, prin activitatea desfășu
rată, OCAMM s-a dovedit 
un instrument eficace în 
lupta împotriva tentativelor 
neocolonialismului.

se desfășoară la 
statului senega- 
Sedar Senkhor.

în exercițiu al 
relevat rolul a-

Telex
— Tenismanul român Ilie 
Năstase a debutat victorios în 
turneul internațional de la 
Cincinnati (Ohio), cîștiglnd cu 
6—2, 6—1 partida susținută 
cu jucătorul francez Patrice 
Dominguez. Din "anza timpu
lui nefavorabil (ploaie), aceas
tă partidă s-a disputat pe te
ren acoperit. Intr-un alt meci, 
americanul Jimmy Connors a 
dispus cu 6—2, 6—1 de austra
lianul Dick Crealv,

Alte rezultate : simplu fe
mei : Chris Evert (S.U.A) — 
Isahei Fernandez (Columbia) 
8—2, 6—1 : Evonne Gooia- 
gong (Australia) — Pat Peto- 
rius (R.S.A.) 6—0, 6—0 : Jean
ne Evert (S.U.A.) — Sharon 
Walsh (S.U.A.) 7—6, 6—2 :
dublu bărbați : Alexander, 
Dent (Australia) — Froehling, 
Faulk (S.U.A.) 6—2. 6—3 : Pi- 
lici (Iugoslavia), Stone (Aus
tralia) — Dibley (Australia), 
Austin (S.U.A.) 7—6, 6—4.

BELGRAD 10 (Agerpres). — 
La Dubrovnik au inceput. în-

trecerile celei de-a 5-a ediții 
a Balcaniadei de înot, com
petiție la care participă spor
tivi și sportive din Bulgaria, 
Grecia, România, Turcia și 
Iugoslavia.

In prima zi de concurs, îno
tătorii români au obținut trei 
victorii : Anca Groza — 100 m 
fluture în l’07”l/10, ștafeta 
4 x 100 m mixt feminin în 
4’45”4/10 și ștafeta 4X200 m 
îibef- masculin — în 8’08”5/10 
—- toate cele trei rezultate con
stituind noi recorduri națio
nale. In proba masculină de 
100 m liber. în care victoria a 
revenit bulgarului Gheorchiev 
cu 54”1/10 Zeno Oprițescu s-a 
clasat pe locul doi cu 54”3/10 
(nou record al României) Un 
nou record național a stabilit 
si Marian Slavic, cronometrat 
‘n primul schimb al ștafete’. 
1 X 200 m liber cu timpul de 
l-59”l/10.

In clasamentul pe națiuni 
conduce România cu, 91 punc
te, urmată de Iugoslavia — 
86 puncte. Bulgaria — 77 punc
te și Grecia — 74 puncte.
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