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Colectivele de pe șantiere mobilizate intr o activitate
susținută pentru înfăptuirea obiectivului:

CINCINALUL ÎNAINTE DE TERMEN!

Nicoiae Ceaușescu a avut loc
ședința de lucru consacrată unor

probleme economice actuale

domeniul investițiilor miniere

Toate lucrările la termen,
de bună calitate /

COMUNIȘTII - dinamizatori 
ai întregii activități în

Dacă ne oprim în mod deo
sebit la lucrările de investi
ții și pregătiri o facem pen
tru că de felul în care sînt 
‘realizate investițiile și pre
gătirile miniere depinde în 
măsură covîrșitoare ca noile 
fronturi de lucru să intre în 
funcțiune, la termenele prevă
zute, pentru preluarea sar
cinilor de plan viitoare la 

producția de cărbune.
Pornind de la prețioasele 

indicații ale conducerii supe
rioare de partid și de stat, 
de la sarcinile ce ne revin, co
mitetul nostru de partid s-a 
preocupat, în permanență, ea 
organizația de bază și con
ducerea sectorului de deschi
deri și pregătiri, să soluțione
ze problemele majore de ca
re depinde îndeplinirea rit
mică a sarcinilor de plan la 
lucrările de deschideri și pre
gătiri. Au fost stabilite mă
suri pentru asigurarea secto
rului și a brigăzilor cu aer 
comprimat, prin punerea in 
funcțiune a stației de compre-

soare la capacitatea maximă, 
pentru îmbunătățirea apro
vizionării brigăzilor cu mate
rialele necesare. S-a stabilit o 
conlucrare mai eficientă între 
sectoarele de producție și de 
deservire și sectorul de des
chideri și pregătiri. S-a intro
dus acordul global la briga
da condusă de Dumitru Cos
tinaș și urmează a fi intro
dus și la lucrarea de deschi
dere de la 
țul orb nr. 
clinat.

In cadrul
tive se face o tefneinică ana
liză a realizărilor obținute, 
a modului cum se respectă 
programele de lucru și cum 
se, soluționează operativ pro
blemele de ordin tehnic,- pre- 
cizîndu-se sarcinile de' viitor.

Cei peste 90 de comuniști 
din cadrul sectorului deschi
deri și pregătiri, hotăriți să 
traducă în viață sarcinile ce 
le revin, au fost și sînt mo
torul acțiunilor în lupta pen
tru realizarea depășirea

orizontul 200 pu
ll și planul în-

rapoartelor Opera-

sarcinilor de plan. Din cele 9 
brigăzi de deschideri și pre
gătiri și-au realizat și depășit 
sarcinile de plan pe 7 luni, un 
număr de șase brigăzi. Prin
tre cele cu rezultate mai bune 
se numără cele conduse de 
Toadcr Flutur, Gherasim Fii- 
to, Dumitru Costinaș, Vasile 
Simion și Dumitru Mocanu, 
care ‘ au depășit randamentul 
cumulat pe 7 luni între 3.5 
și 17,4 la sută. Scoatem în e- 
vidență preocuparea comu
niștilor . Dumitru. Cost'inaș, 
Gherasim Fiito și Toader Flu
tur care și-au înțeles rolul pe 
care-1 au, în dubla lor calita
te de conducători ai produc
ției și educatori ai salariați- 
lor. In cadrul brigăzilor a fost 
întronată ordinea și descipli- 
na, sardinile de serviciu, sînt 
împărțite cu multă chibzuință, 
a crescut simțitor preocuparea

Termenul a fost devansat

Sub conducerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, in ziua de 17 august 1973, a a- 
vut loc, la Mangalia-Nord, ședința de lucru cu 
primii secretari ai comitetelor județene de partid 
și directorii direcțiilor agricole județene, consa
crată unor probleme economice actuale.

Au luat parte tovarășii Manea Mănescu, 
Gheorghe Pană, Dumitru Popescu, Cornel Bur
tică, Miron Constantinescu, Mihai Gere, Ștefan 
Andrei, precum și miniștri, președinții Uniunii 
Naționale a Cooperativelor Agricole de Produc
ție și CENTROCOOP, membri ai conducerii Co
mitetului de Stat al Planificării și ministerelor 
Agriculturii, Industriei Alimentare și Apelor ; in
dustriei Ușoare ; Aprovizionării Tehnico-Materi- 
ale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe. 

Lucrările ședinței au fost deschise de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care a prezentat sarcinile ce 
revin organizațiilor de partid și de stat, minis
terelor și altor organisme economice, tuturor 
oamenilor muncii în cadrul actualei campanii 
agricole și activității de pregătire a celei de anul 
viitor și a înfățișat, în mod deosebit, obiectivele 
concrete in vederea dezvoltării culturilor tehnice 
și valorificării superioare a producției agricole de 
care depinde lărgirea bazei de materii prime 
necesare industriei ușoare și alimentare, altor 
ramuri economice.

In spiritul indicațiilor secretarului general ai 
partidului, participanții au analizat atit în ca
drul ședinței, cit și pe colective de lucru, rezul
tatele obținute la păioase, modul în care se re
alizează pregătirile pentru campania agricolă 
de toamnă la celelalte culturi, pentru stringerea 
și păstrarea recoltei in bune condițiuni, precum 
și măsurile care se impun în vederea creșterii 
suprafeței ce va fi insămințatâ la toamnă cu 
grîu și a sporirii producției la hectar, pentru re
cuperarea integrală a răminerilor în urmă <n 
acest domeniu față de prevederile planificate.

Au fost examinate, de asemenea, măsurile con
crete, stabilite pe fiecare județ în parte, in func
ție de condițiile sale specifice, care vor constitui 
obiectul unor programe naționale de dezvoltare 
a culturilor de in-cinepă, bumbac și alte plante 
tehnice, a producției de mătase naturală, de

ameliorare a raselor de oi pentru sporirea pro. 
ducției de lină, de realizare a necesarului da 
piei pentru prelucrare.

Analiza și discuțiile care au avut loc pe mar
ginea acestor probleme au relevat existența unor 
resurse serioase in direcția valorificării superioa
re a producției agricole. Aceasta va permite sa
tisfacerea necesităților sporite ale aprovizionării 
populației, a nevoilor de materii prime ale in
dustriei ușoare și a altor ramuri economice, con
comitent cu creșterea eficienței rentabilității in 
agricultură, a sporirii veniturilor țăranilor coope
ratori și lucrătorilor 
stat.

In cadrul ședinței 
măsurile in vederea 
tițiilor și punerea în 
velor prevăzute in plan ; de asemenea,_ să se 
acționeze cu toată fermitatea pentru înfăptuirea 
planului producției industriale la toate sorti
mentele și la toți indicatorii, pentru respectarea 
disciplinei de plan și economice. O atenție deo
sebită să se acorde realizării integrale a sarci
nilor la export.

Pornind de la faptul că prevederile pentru 
anul viitor s-au definitivat și sînt cunoscute de 
toate unitățile economice, în cadrul ședinței s-a 
subliniat necesitatea luării de pe acum a mă
surilor corespunzătoare in vederea pregătirii 
realizării planului pe 1974 in bune condițiuni, 
atit in ce privește investițiile, cit și producția 
industrială, să se treacă la încheierea de con
tracte atît pe plan intern, cit și pe plan extern.

In încheierea lucrărilor, a luat cuvintul tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

Ședința de lucru s-a înscris în cadrul acțiunilor 
inițiate de secretarul general al partidului in 
scopul stabilirii unor programe de măsuri efi
ciente menite să valorifice pe deplin resursele 
de care dispune economia noastră națională, 
să asigure dezvoltarea sa accelerată, pe un 
plan superior, pentru îndeplinirea planului cin
cinal înainte de termen, în vederea înfăptuirii 
hotăririlor Congresului al X-lea și ale Conferin
ței Naționale ale partidului, de edificare a so
cietății socialiste multilateral dezvoltate, 
creștere permanentă a bunăstării materiale 
poporului nostru.

întreprinderilor agricole de

s-a stabilit sâ se ia toate 
realizării integrale a inves- 
func(iune a tuturor obiecti-

de
a

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al P.C.R., președintele Consiliului de Stat 

Republicii Socialiste Romania, va face, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, o vizită oficială 

de prietenie în Republica Cuba
invitația tovarășului Fi- 

Castro Ruz, prim-secre- 
t'ăr al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Cu
ba, prim-ministru al Guver
nului Revoluționar al Repu-

blipii Cuba, secretarul gene
ral al Partidului Comunist'Ro
mân. președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii So
cialiste România, tovarășul

Nicolae Ceaușescu, va face, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, o vizită oficială de 
prietenie în Republica Cuba, 
la sfîrșitul lunii august 1973.

Lj^Lugen. ȘCOLILE IȘ1ASWIĂ OASPEȚII
9 > >

Andrei COLDA, 
secretar al comitetului de 

partid al minei Lonea
(Continuare in pag. a 3-a)

La T. C. M. M

Ieri, constructorii care lucrează la modernizarea căii 
ferate Mintia — Filiași au înregistrat un nou succes : TER
MINAREA MONTĂRII ELEMENTELOR PREFABRICATE 
ALE POL ATEI DE LA KILOMETRUL 103. Lungă de 142 
metri, poiata este una dintre cele mai mari din cele 16 rea
lizate pînă acum și are ca scop să confere siguranță circula
ției feroviare intr-o zonă caracterizată prin frecvente căderi 
de pietre.

Harnicii constructori din brigada condusă de ANTON 
MOCANU, brigadă specializată în executarea lucrărilor de 
artă pe traseele de cale ferată, și-au propus să termine acest 
important obiectiv în cinstea zilei de 23 August. Devansarea 
cu cinci zile a termenului fixat inițial este o realizare pentru 
care adresăm sincere felicitări întregii brigăzi.

Un util schimb de experiență 
privind creșterea eficienței 

investițiilor

(â- 
e- 

lu- 
la

Imediat după încheierea a- 
nului de-învățămînt, localu
rile școlilor aii 'intrat, că dă 
obicei, în lucrările de repa
rații curente sau capitale 
colo unde a fost necesar) 
xecutate de formațiile de 
cru ale E.G.L. In general
ora actuală în majoritatea 
școlilor din municipiul nos
tru reparațiile au fost înche
iate. Dar, pentru a concretiza 
problema să ne oprim la Lu
peni unde, pe iîngă localu
rile pentru învățămîntul pre
școlar, există opt școli ge
nerale, un liceu de cultură

generală și o șpoală profesio
nală. La .data vizitei, noastre,. 
Liceul, Grupul școlar minier, 
școlile generale nr. 6, 1. 3, 4 
erau gata să-și primească e- 
Ievji chiar și cu perdeluțe la 
geamuri. De remircat faptul 
că la Grupul școlar, t'oate lu
crările de reparații curente 
au fost făcute cu forțe pro
prii.

Am enumerat mai sus șco
lile unde totul este pregătit 
pentru începerea, cursurilor. 
Să vedem însă,: care este si
tuația la celelalte Ea Școa
la nr. 2 (director, prof. Nata-

lia Aldica), um stat' de vorbă 
cu îngrijitoarele Maria Clii- 
ciudeanu și Ana Șih .'cadrele 
didactice de serviciu. încă nu 
veniseră' la școală). Aici eta
jul era terminat Parterul în
să, era într-un stadiu de lu
cru, căruia nu i putem spu
ne finisaj. Pentru că, nu peste 
tot era vopsit, instalațiile sa
nitare și de apă încă 
fost reparate 
E.G.L. Lupeni 
cu mult timp 
fectiieze aceste 
tîrzie curățenia pentru că ea 
este legată de... operativita
tea echipelor E G.L. Ita ate
lierul acestei școli lucrările' 
stau și mai rău. Așa încît du
pă spusele îngrijitoarelor nu 
prea sînt șanse ca el să fie 
pus la punct pînă la întîi sep
tembrie. . întărește această i- 
dee și faptul că la Școala 
5 sectorul E.G.L. mai are 
că foarte mult de lucru, 
ce s-au întîrziat lucrările 
aici ? Răspunsul ni l-a

n au
deși sectorul 

a fost solicitat 
în urmă să e- 
luei-ări. Se în-

Viscoza Lupeni

în cinstea murii sărbători)

I 
I
I

nr. 
în- 
De 
și 

dat

Zile record 
ale tineretului

Din inițiativa Comitetului 
municipal U.T.C. se desfă
șoară în 
17 și 19 
cord ale 
cesul de 
ne 
tă marii 
23 August.

In cadrul acestei 
acțiuni, organele și 
zațiile U.T.C. din municipiu 
își concentrează eforturile 

■în mobilizarea tinerilor la par
ticiparea lor concretă la efec
tuarea unpr operații din pro
cesul de producție ca apro
vizionarea fronturilor de 
lucru cu materiale, recupe
rarea și recondiționarea ma
terialelor, colectarea de me
tale vechi, repararea vago- 
netel'or de mină și recupe
rarea cărbunelui de pe lîngâ 
crațere și transportoare. în
treaga acțiune se desfășoară 
după orele de program.

de 
de- 
500 
câ
ini-

(Continuare în pag. a 3-a)

Ionica FIERARU

Consfătuire de lucru

Valea Jiului, între 
august,. „Zilele re- 
tineretului în pro- 
producție“.

de amploare 
sărbători

la 
al 

un

In cursul zilei de ieri, 
șantierul Valea 
T.C.M.M. a 
util schimb 
Desfășurat 
comitetului 
științifică 
schimbul de experiență și-a 
propus să analizeze stilul 
și metodele de muncă aplicate 
în cadrul loturilor Livezeni și 
Lupeni și să traseze căile care 
pot conduce la accelerarea rit
mului de execuție a lucrărilor 
de investiții în vederea res
pectării termenelor de pune
re în funcțiune, a asigurării ri
nei calități superioare a lucră
rilor și a reducerii prețului de 
cost, ca premisă a realizării 
unei eficiențe superioare 
lucrările de investiții.

In prima parte a schimbului 
de experiență participanții au 
vizitat lucrările aflate în curs

Jiului 
avut loc 

experiență, 
patronajul 
organizare 

șantierului,

de 
sub 
de 

al

în

de execuție în cele două loturi, 
iar șefii de loturi, au dat ex
plicații referitoare la tehnolo
gia de lucru și la preocupări
le existente în vederea .meca
nizării lucrărilor. Partea a 
doua a schimbului de; 
riență- â constituit-o un 
care a prilejuit un 
schimb de experiență 
părticipanți.

Buna organizare și 
parea largă (șefi de loturi, mai
ștri, șefi de echipă atît din do
meniul construcțiilor, cit și al 
montajelor) au făcut ca schim
bul de experiență să aibă o u- 
tilitate deosebită în contextul 
măsurilor și acțiunilor ce se 
întreprind în vederea accele
rării ritmului de realizare a 
lucrărilor de investiții, a asi
gurării punerii în funcțiune a 
tuturor obiectivelor prevăzute 
pentru acest an.

expe- 
dial og 
rodnic 

între

partici-
Rezultate 

economice 
concludente

Harnicul colectiv de mun
că al întreprinderii de fi
re artificiale „Viscoza" Lu
peni, unitate fruntașă din 
municipiu, a încheiat luna 
iulie cu rezultate concludem 
te 
de

in producție. Cantitatea 
fire de mătasă produsă

PREPARATORII
intens preocupați de valorificarea

superioară a cărbunelui
Exploatarea de preparare a 

cărbunelui Valea Jiului 
în actuala 
ganizare, 
practică a prevederilor 
crețului nr. 162 i...
îmbunătățirea structurilor or
ganizatorice din întreprin
deri în scopul creșterii 
cienței activității de 
cere a procesului de 
ție. In acest context, 
adunare a oamenilor 
desfășurată în noua 
prindere a constituit 
prilej de analizare, la 
luni de ia aplicarea 
lor preconizate 
C.C. al P.C.R. din 28 februa
rie — 2 martie a.c., activi
tății tehnico-economice des
fășurate în această perioadă.

Colectivele celor trei secții 
de producție, beneficiind de 
îndrumarea și sprijinul efec
tiv al organelor și organizați
ilor de partid, au înregis-

este, 
sa formă de or- 
transpunerea în 

' " - De-
ii rmărind

efi- 
condu- 

produc- 
recenta 
muncii 
între- 

un bun 
patru 

măsuri- 
dtr plenara

Adunări generale

ale oamenilor muncii

trat o serie de rezultate bu
ne, printre care pot fi men
ționate : realizarea producției 
marfă în proporție de 100,3 la 
sută, reducerea cheltuielilor 
la 1 000 lei producție marfă 
cu 11,32 lei și obținerea pe 
această bază a unor impor
tante beneficii, depășirea 
productivității muncii cu 1,3 
Ia sută și a randamentului 
global cu 0,2 puncte.

Alături de aceste realizări, 
care sînt rodul activității 
susținute, desfășurate de oa-

menii muncii din cele trei sec
ții de preparare, au fost 
tate, în darea de seamă, 
serie de domenii unde 
continuat să se manifeste 
ficiențe ce au influențat 
gativ bilanțul de ansamblu al 
întreprinderii. Nu s-a urmă
rit cu suficientă consecvență 
creșterea recuperării de sor
turi superioare (specialul 
pentru cocs la Lupeni .. și 
pentru semicocs la Petrila și 
Coroești), selectivitatea ze- 
țajului la unele clase granu-

ci- 
o 

au 
de- 
ne-

a fost 
la sută fa- 
prevăzut. 
realizat Ia

acțiu- 
închina- 

de la

lometrice a fost nesatisfăcă
toare la Coroești. 
rea materialelor 
la toate' cele trei secții, 
cheltuielile neproductive 
înregistrat un volum 
La originea unora din 
ciențele înregistrate se 
sește și nerealizarea produc
ției recepționate de la mină.

Rezultă așadar, că prepa
ratorilor din Valea Jiului, 
revine obligația 
unei activități 
în semestrul doi 
curs, pregătirii 
corespunzătoare

gospodări-
a. fost slabă 

iar
■ au 
marc, 
defi- 

gă-

i, le 
desfășurării 

îmbunătățite 
al anului în 
și preluării 
a sarcinilor 

sporite ale anului viitor 
1974 va marca creșterea 
accentuată a producției 
timentelor spălate față 
producția recepționată și 
pusă preparării, obiectiv 
va. putea fi atins numai 
mărirea randamentului 
spălare. Va crește substantial 
producția de cărbune spălat 
pentru cocs, pe baza punerii 
în funcțiune, în cursul se
mestrului II al anului viitor, 
a liniei tehnologice moderni
zate 'în cadrul secției. Lupeni. 
De asemenea, prin 
tățirea funcționării 
ilor existente se

îmbună- 
instalați- 

va realiza

Ing. Bujor BOGDAN

peste sarcinile de plan în 
luna iulie însumează 900 
de kilograme. Cu această 
producție suplimentară, an
gajamentul corespunzător 
perioadei de 7 luni trecute 
din acest an — 3 tone 
fire de mătasă —, a fost 
pășit cu mai bine de 
de kilograme. Totodată 
litatea producției 
bunătățită cu 0,4 
ță de procentul

Plusul valoric
producția globală se ridică 
la 125 000 lei: la producția 
marfă — 171 000 lei. Toto
dată. au fost produse supli
mentar sarcinilor pe luna iu
lie 16 tone de sulfură de 
carbon. La aceste roade ca- 
re-i încununează hărnicia și 
dăruirea în muncă și cu care 
a înțeles să întîmpine ziua 
de 23 August, colectivul fa
bricii a ajuns desfășurînd 
o activitate constant rodni
că, punindu-și larg în va
loare inițiativa și capacita
tea creatoare.

ample 
organi-

„România în 29 de ani 
de muncă și realizări"

Aceasta este tema con
cursului „Cine știe, ciștigă" 
care va avea loc astăzi, 18 
august, la clubul sindicate
lor din Lupeni sub egida 
comitetului U.T.C. al minei 
și a clubului. După ad jude- 
carea primelor locuri și În
cheierea concursului, va ur
ma o .seară distractivă.

Promisiune respectată
Nu- cu mult timp 

în urmă consemnam 
în coloanele ziarului 
nostru atacarea unei 
noi lucrări de des
chidere în cadrul sec
torului de 
ai minei Petrila, 
către brigada 
să de tînărul 
Arpad Kadar. 
la jumătatea

investiții 
de 

condu- 
miner 
Acum, 
lunii.

există toate premise
le ca avansarea de 
100 de metri propu
să pentru a fi reali
zată în luna 
să fie depășită, 
mai bună 
în această 
constituie 
unei viteze 
nice de 4,5 metri, în 
profil de 9,5 m.c.

august 
Cea 

garanție 
direcție o 
realizarea 
medii zii-

La obținerea aces
tei realizări foarte 
bune au contribuit 
preluarea responsa
bilă a sarcinilor de 
către fiecare membru 
a| brigăzii. precum 
și buna deservire 
acestei lucrări de 
tre personalul de 
gie al sectorului.

a 
că- 
re
in

ceea ce privește orga
nizarea lucrului în 
cadrul brigăzii s-au 
remarcat, prin con
tribuția adusă, mine
rii șefi de schimb Pe
tru Puian, Mircea 
Secrieru. Constantin 
Borș precum și mai- . 
ștrii mineri Alexan- I 
dru Trufaș și Con- I 
stantin Simota.

Anul

prin

Cultură arta
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> Manifestări peste no
tare consacrate Zilei de 23 
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Teatrul minerilor în pragul sărbătoririi unui sfert 
de veac de existență

Schimb de experiență cu activul cultural din 
Valea Jiului

Joi după-amiază în sala 
clubului muncitoresc din 
Vulcan s-a desfășurat o 
consfătuire de lucru orga
nizată de Centrala 
nelui Petroșani în 
rare cu Consiliul 
al sindicatelor, 
obiectiv analiza 
stîlpilor metalici 
nere în abatajele 
din Valea Jiului.

In continuare a 
o vizită de documentare la 
Fabrica de stîlpi hidraulici 
Vulcan, unde participanta 
au purtat un dialog fruc
tuos cu constructorii de 
utilaje miniere.

cărbu- 
colabo- 

muncipal 
avînd ca 

utilizării 
de susți- 

frontale

avut loc

Nou teren de volei
Locatarii blocului nr 48 

din cartierul Aeroport — 
Petroșani și-au amenajat, 
prin muncă patriotică 
mici contribufii in bani, 
teren de volei dotat 
st'ilpi metalici și plasă, 
aefiunea lor lăudabilă, rea
lizatorii noii baze sportive 
simple au fost sprijiniți de 
comitetul blocului și 
ciatia de locatari

Si 
un 
cu 
In

WAWiWA WNW.
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cu activul cultural
din Valea Jiului

1Poem de August

Convorbire cu prof. Ironim Munteanu, directorul Teatrului de stat Valea Jiului

Schimb de experiență

Apropierea marii sărbători naționale de la 23 August, cea 
de-a 29-a aniversare a insurecției naționale antifasciste armate este 
ți pentru activitatea culturală desfășurată in municipul nostru o 
sursă bogată de inspirație. înscris în programul amplelor mani
festări consacrate mărețului eveniment, schimbul de experiență al 
activului cultural din Valea Jiului, organizat de Consiliul muni
cipal al sindicatelor Petroșani la Casa de cultură din Uricani, re
prezintă un moment important al manifestărilor dedicate măreței 
sărbători a poporului nostru.

Schimbul de experiență cu activul cultural din Valea Jiului 
desfășurat ieri, 17 august, a reunit directorii și bibliotecarii case
lor de cultură și cluburilor sindicatelor precum și activiști ai con
siliilor municipal și județean ale sindicatelor.

Avînd ca temă Realizarea prevederilor Plenarei C.C. al P.C.R. 
din 3-5 noiembrie 1971 cu privire la dezvoltarea continuă a con
științei socialiste a oamenilor muncii, schimbul de experiență a 
îmbrăcat forme variate și specifice de căutări în vederea orga
nizării unor ample și multiple acțiuni pentru traducerea in viață 
a hotărîrilor partidului și statului nostru, pentru cunoașterea rea
lizărilor grandioase ale poporului nostru in cei 29 de ani de li
bertate și independență națională.

Astfel, tovarășul DAN VALER - secretarul Comitetului orășe
nesc de partid Uricani a prezentat in fața participanților o 
micromonografie a orașului Uricani, răspunzind, în continuare, 
întrebărilor puse de către activul cultural, despre istoricul orașu
lui, despre etnografie și folclor, despre minerit.

Sub genericul „Tinerețe, muncă, dăruire" reprezentanții ce
lor patru cămine muncitorești de la E. M. Uricani s-au întrecut 
într-un inedit concurs „Cine știe, ciștigă" dotat cu premii, pe 
tema : „29 de ani de muncă și realizări".

Simpozionul care a urmat : „Metode moderne pentru com
baterea prafului exploziv și a metanului, pentru degazarea zăcă- 
mîntului", a accentuat preocuparea conducerilor caselor de cul
tură și cluburilor din Valea Jiului pentru participarea lor speci
fică Ia realizarea sarcinilor de plan, la întărirea securității muncii 
in subteran precum și la organizarea in mod plăcut și util a 
timpului liber al minerilor.

Simpozionul a fost condus de ing. ION POMPILIU și au par
ticipat maiștri, șefi de brigadă și șefi de sectoare de la E. M. 
Uricani.

In același timp bibliotecarii caselor de cultură și cluburilor 
au luat în dezbatere formele și metodele muncii cu cartea, pre
cum și acțiuni ce se pot organiza cu sprijinul bibliotecilor volante.

Ca ultim punct inscris in programul de lucru a 
fost „botezul" oficial al cineclubului Casei de cultură din Uri
cani. Intr-un cadru festiv, membrii proaspătului cineclub au prezen
tat pelicula „Prin Uricaniul de azi", după care experimenfații cine- 
clubiști din Petroșani, Vulcan și Lupeni și-au prezentat valoroa
sele lor producții.

Această intilnire a activului cultural a avut darul de a da un 
nou impuls inițiativei, de a convinge că fiecare activist cultural 
este dator cu contribuția sa la perfecționarea metodelor și for
melor de activitate, de a face ca acțiunile să fie străbătute de 
caracterul militant, revoluționar, comunist. A fost un moment de 
meditație asupra înțelegerii și puterii de a valorifica zestrea cul- 
tural-educativă, potențialul material și uman eixstent in acest 
domeniu în Valea Jiului, de a o îmbogăți in permanență.

Vasile MOLODEȚ

Teatrul minerilor in pragul sărbătoririi 
unui sfert ac veac de existenta

La 28 august 1948, descindea la Petroșani colectivul artis
tic care pregătea premiera de debut a unei noi instituții artis
tice înființate pe meleagurile de ia poalele Parîngului. Pentru 
că pronunțata pondere economică a marelui bazin carbonifer 
a impus nașterea sa, titulatura neoficială de Teatrul minerilor a 
prins rădăcini puternice. Este și

— Pentru început am dori 
să aflăm noutățile privind ca
drele actoricești...

— In 15 august trupa s-are- 
întîlnit într-o componență sub
stanțial remaniată, prin pre
zența în colectivul nostru a 
șase absolvenți repartizați 
din promoția 1973.

— Anume ?
— Actrițele Cezara 

nescu, Lavinia Jemna 
torii D. Aciobăniței, C. 
gulescu, T. Pretorian și 
Vasiliu care prin prezența lor 
vor conferi tinerețe, noi va
lențe, atît de necesare unui 
teatru de provincie mai ales.

— Pentru noua stagiune, a- 
supra căror lucrări drama
tice v-ați oprit ?

— Intenția noastră a fost de 
a alcătui un repertoriu tea
tral cît mai echilibrat, sub 
aspecte multiple: mesaj, 
loare literară, prezențe autoh
tone și universale din etape 
culturale variate, potențe ar
tistice interpretative și regi
zorale adecvate, satisfacerea 
unor gusturi estetice felurite 
ș.a. Este vorba, în primul rînd, 
de „Acul cumetrei Gurton" a 
scriitorului renascentist englez 
W. Stevenson și de „Fata fără 
zestre** de Ostrovski, aflate în

Dafi- 
și ac-

Dră-
Vlad

va-

firesc, deoarece pentru cei care 

faza finală a pregătirilor. De 
altfel, cu prima reprezentație 
(regia I. Simionescu, sceno
grafia A. Florea) intenționăm 
un turneu pe litoral de două
sprezece zile spre sfîrșitul a- 
cestei luni. Alte propuneri: 
„Maidanul cu dragoste", dra
matizare de I. Simionescu du
pă romanul lui G. M. Zamii- 
rescu, „Siciliana" de A. Ba- 
ranga, „Mari maeștri ai far
selor" de V. Frunză, „Casa de 
mode" de T. Mănescu, „Soțul 
păcălit", de Moliere, „Corna- 
da“ de Alfonso Sastre, „Fe
meia mării" de Ibsen. Deci co
medii, 
factură populară, satire, 
crări 
nume consacrate și noi—

— La 8 octombrie se vor 
împlini 25 de ani de la pre
miera „Scrisorii pierdute", cu 
care actualul teatru a luat 
naștere. Ce intenționați pen
tru acest moment festiv ?

— Repertoriul de bază al 
noii stagiuni, festive, va avea 
configurația conferită de ulti
mele șapte premiere mai sus 
amintite.
asemenea, 
săptămini 
parea și a 
ționalul bucureștean și cel din

drame, spectacole de
lu-

clasice contemporane.

Avem în vedere, de 
organizarea unei 

teatrale cu partici- 
altor teatre ca Na-

obicei

fi dacă 
partea 

să-l 
timp

so- 
nu

aici, 
dis-

1-am

Mai alîrnăm

Se trag cadrele din poziția 49 la noul film

de Miron Constantinescu, Ovidiu Bădina
Gali Erno

apărut în librării 
semnată de trei 

sociologi a căror 
variată asigură

intitulat „La revedere'*.

din România"
„Gindirea sociologică

Stop-cadru ! j

și-au unit destinul cu diamantul negru iți ridică an de an cor 
tina acest teatru, pentru ți prin ei ființează...

Acum, in pragul împlinirii unui sfert de veac am dialogat 
cu tov. IRONIM MUNTEANU, directorul artistic al teatrului, 
despre actori ți premiere, despre momentul festiv al aniversării 
etc.

Poem înscris în românescul hronic 
Sub roșul steag nimbat de măreție, 
Purtăm simbolul tău ca pe-o făclie 
Spre împlinirea țelului statornic.

Eroii-ți legendari de epopee 
Culori sint azi în falduri de drapel, 
Sînt spic de grîu, lumină și oțel — 
Arcadă pe înalte curcubee.
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în 
dreapta un colier și 
vitrina e gata. Dar 
unde e interpreta ?

— Trebuie să 
sească, de 
întîrzie.

— Ce-ar 
plasa și în 
jos un bec 
plasăm în 
tragi cadrele... O 
obfinem un efect 
jocul de lumini...

— Bună idee! Uite 
că a venit Angelica. 
Deci, tragem cadrele 
de la pozifia 49.

Ne-am oprit 
Fragmentul din 
cuția de mai sus 
înregistrat la cineclu- 
bul „V ideo-film“ din 
Vulcan între Petru 
Resiga, Oscar Simo- 
nis și fratele său Că

am 
de 

de- 
ce 
să 
în

rol Simonis care pre
găteau turnarea cîtor- 
va stante din noul 
film pe care-1 pregă
tesc intitulat, deocam
dată, „La revedere". 
Nu vom da, momen
tan, amănunte despre 
confinutul filmului 
doar că e o coproduc
ție cu cineclubul „A- 
ma-film" din Lupeni 
și, după cum a reieșit 
din scenariul pe care 
l-am frunzărit între 
timp, se anun/ă a fi 
interesant. Cu niște 
entuziaști cum sînt a- 
matorii cinecluburilor 

din Vulcan și Lupeni 
sîntem convinși 
coproducția are 
se de reușită.

I. LICIU

Bacău. Pentru această peri
oadă, în primul rînd, și pe 
parcursul stagiunii am solici
tat concursul unor nume de 
prestigiu : Radu Beligan, To
ma Caragiu, Dem. Rădulescu 
și alții.

— Prezența tinerilor actori 
nu-i un prilej în plus de re
lansare a unui „studio expe
rimental",care să continue pe o 
treaptă superioară activitatea 
apreciatului, cîndva, „Teatru 
de miercuri" ?

— Ne-am gîndit și la re
organizarea unui studiou ex
perimental, prin înființarea 
teatrului pentru tineret (for
mat din actori tineri și de
dicat spectatorilor tineri) con
ceput sub forma unei in
cursiuni în istoria modalită
ților teatrale, precedate de 
scurte prelegeri cu ilustrări 
scenice. Rămîne să izbutim noi 
și să dorească publicul.

— Fiindcă a venit vorba de 
public ce relații v-ați pro-

puș să aveți cu acest „judecă
tor" al muncii teatrului pe- 
troșănean ?

— Bineînțeles, că-1 dorim 
mai numeros și mai constant 
partener pentru dialogul cu 
scena. Poate că, într-un anume 
fel, dacă reușim mai ales ini
țiativa relansării abonamen
telor, va fi un pas înainte. Cu 
condiția ca acestea să se facă, 
iar posesorii lor să le... utili
zeze.

...Peste cîteva 
va bate din nou 
jitorii teatrului minerilor din 
Valea Jiului. Vor urma zeci 
de ore de repetiții și cînd to
tul va fi gata sunetul gon
gului noii stagiuni va spune 
parcă și „Bine ați venit'* 1

Să-l așteptăm cu încredere. 
Apoi să-1 întâmpină cu emo
ție. Avem obligația unei legi 
nescrise, de-a fi acolo in fața 
cortinei, căci prezența noas
tră va semnifica mai mult de- 
cît un „La mulți ani

zile, gongul 
pentru slu-

Mircea MUNTEAN®

Pașii în bocanci cu ținte 
se apropiară de coridor. 
Răsunau pe ciment ca 

într-o peșteră. Se opriră în 
dreptul lui. Scrîșni cheia. Se 
deschise ușa. Andrei Badea 
ședea pe jos, cu brafele în 
jurul genunchilor și cu spa
tele rezemat de zid. Căuta ră
coarea. Sergentul rămase în 
prag. II privi o clipă tăcut 
cum stătea acolo nemișcat, pe 
urmă se dădu de-o parte, ca 
pentru a-i face loc:

— Poftiți, domnu Badea. 
Sînteți liber.

Dar el nu se clinti. Asta 
putea să fie adevărat, dar pu
tea să însemne și execuția. 
.Nu vă lăsafi ademenifi afa
ră din celule", suna o instruc
țiune. „Și acum ce mă fac cu 
ăsta ? se întrebă Badea. Are 
o mutră de nătărău, dar pare 
sincer. Pare! Aici nu merge 
cu „pare" I".

— E pace, domnu Badea, a- 
dăugă atunci sergentul. S-a 
format un nou guvern. Aveți 
și dumneavoastră un repre
zentant acolo.

— Eu, mă ? I
— Comuniștii.
— Pe cine ?
— Pe unu... Pătrășcanu par

că zicea...
— Cine zicea ?
— La radio. S-a dat la ra

dio mai înainte. Zău. Nu vă 
temeți. Eu știu că vă e frică 
să nu vă-mpușcăm. Dar 
mai e nimeni aici. Eu am 
nit să vă dau drumul, să 
rămîneți uitat aici că-mi 
și eu valea...

Andrei Badea se ridică
nevoie. Făcu doi pași șchio- 
pătînd :

— De cînd am reprezentant 
în guvern, te găsi filotimia.

Celălalt rise stingherit. Ba
dea întinse mina :

— Dă-mi pistolul.
Nu însemna nimic pistolul 

acesta, sus puteau fi alții ca
re să tragă, dar măcar să a- 
puce și el să apese o dată pe 
trăgaci... Sergentul clipi uluit, 
cu surîsul Înghețat. Duse mi
na la spate și degetele i se 
împleticiră în jurul butonului 
de Ia tocul de piele. In cele 
din urmă îl scoase și 1-1 în
tinse ținîndu-1 de țeavă. „Nici 
nu-i trece prin cap că ar pu
tea să nu mi-1 dea, gîndi Ba-

nu 
ve- 
nu 
iau

a-

Le-aud prin vreme vuietul fierbinte 
Din ceasul insurecției viteze, 
Prin ei o țară știe să viseze 
Și să-și deschidă drumuri ÎNAINTE.

Poem de August, minunat poem, 
Prin versul tău etern incandescent 
Zidim al erei noastre monument, 
Știm să luptăm, să izbutim, să vrem.

Nicolae POP

PULS ARZ AT OR
Te cînt frumoasă zi de August 23
In cerul tău — culoarea salopetei
Și limpezimea visurilor ei,
Păstrezi speranțele de pace ale planetei.

Fluviu imens e azi pe bulevarde, 
Mulțimile își poartă fruntea-nalt
O inimă multiplicată arde, 
Și-i minunat ! Sub cerul cald.

RA 23
de Radu Ciobanu

înălțător al zilelor ce vin,
Adăugăm cu toții o nouă filă-n carte 
Căci e un zbor de vîlvătăi deplin
Cu ale tale roșii — spre comunism, stindarde !...

loan CHIRAȘ 
muncitor tipograf

dea. Să știi că e adevărat ce 
zice el..."

— Acum ia-o înainte, spu
se.

înaintau încet. Primii zece 
pași îi făcu rezemîndu-se cu 
o mină de perete și cu cealal
tă finind pistolul îndreptat 
către spatele sergentului. Ur
cară niște scări. Traversară o 
sală. Trecură prin niște biro
uri goale. Ajunseră în fața 
ieșirii. Intr-adevăr nu mai era 
nimeni. Badea își șterse frun
tea cu dosul mîinii și rămase 
apoi sprijinit cu palma de o 
masă. Oftă.

— Bine, măi. Poftim. Ia-ți

Nu se poate, ceva nu e în 
regulă, oamenii ăștia se bu
cură ca niște copii, dar nem
ții încă n-au apucat să răs
pundă. Abia acum începe... 
Am să trec pe acasă s-o văd 
pe Nora și pe urmă dau o fu
gă la depou, oamenii trebuie 
să fie acolo, să văd ce avem 
de făcut, ce știu ei... Am avut 
noroc cu nătărăul ăsta, omul 
lui Dumnezeu. Putea să plece 
dracu și eu rămîneam acolo 
pînă mă găsea careva cine 
știe cînd..."

Aproape își uită durerea 
gleznelor. Reuși să meargă

Fragment din romanul „Dreptul de a

începe" a cărui acțiune se desfășoară pe 

parcursul a douăzeci și patru de ore, înce-

pînd din seara zilei de 23 August 1944
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Recent a 
o lucrare 
prestigioși 
preocupare 
complexitatea investigației is-
torico-sociologice și profunzi
mea sintezei, ce se întinde pe 
un număr relativ redus de pa
gini.

Oferindu-ne „Gîndirea so
ciologică din România", Miron 
Constantinescu, Ovidiu Bădi
na și Gali Erno ne propun o 
succintă revenire asupra isto
riei sociologiei românești de 
la Nicolae Milescu, Dimitrie 
Cantemir, Nicolae Bălcescu la 
presa muncitorească cu pro
blemele sale de critică socia
lă, la sociologia simpatizant 
socialistă și propriu-zis mar
xistă fără a neglija contribu
ția marilor filozofi și istorici 
(Conta, Xenopol, Haret, Dră- 
ghicescu) sau a sociologiei de 
catedră a lui Petre 
Mihail Ralea etc.

Școala sociologică 
București se află în 
notelor din carte prin repre
zentantul ei de seamă D. Guș
ti. De metoda monografică a 
acestuia sînt legate și contri
buțiile unor persoane cu pre
ocupări sociologice (medici, 
profesori, învățători etc.) care 
au studiat în mod amănunțit 
colectivități, localități sau por
țiuni geografice oferind o i- 
magine integrală a acestora.

Perioada cuprinsă în anali
za istorică a sociologiei româ
nești este de aproape 400 de 
ani, vreme în care majoritatea 
oamenilor de cultură s-au o- 
eupat într-un fel sau altul de 
probleme sociologice. Desigur 
că întreprinderea de revizuire 
a tuturor acestor concepții e 
dificilă și de aceea autorii s-au 
limitat la evidențierea mo
mentelor cheie, lăsînd la o 
varia rike momente mai ouțin

Andrei,

de la 
atenția

esențiale. Dar aceasta nu este 
o pierdere a valorii lucrării ci 
dimpotrivă — un cîștig : isto
ria există prin momentele sa
le esențiale, ea exprimă legile 
de nezdruncinat ale progresu
lui.

Un alt aspect asupra căruia 
se oprește mai ales Gali 
no este cel al legăturii și 
fluențelor reciproce dintre 
telectualii români și cei ai 
ționalităților conlocuitoare. In 
perioada discutată s-a desfă
șurat în Transilvania și Banat 
o activitate științifică pe tă- 
rîm social comparabilă cu cea 
din Țara Românească și Mol
dova. Autorul se referă 
odată și la relațiile cu 
gii din Ungaria.

Lucrarea recenzată 
glijează nici problema 
tării sociologiei în țara noas
tră astăzi. Printre altele auto
rii se referă la cuvîntarea din 
decembrie 1965 în care tova
rășul Nicolae Ceaușescu pune 
problema dezvoltării învăță- 
mîntului sociologic, a publi
cațiilor, a cercetării. Miron 
Constantinescu semnalează în
să existența unei naturi dra
matice a sociologiei, asociată 
cu o comandă socială ce im
plică imperioasa necesitate a 
cercetărilor de teren și a unor 
soluții documentate pe care 
factorii de decizie le pot utili
za în efortul general de dez
voltare social-politicâ.

„Gîndirea sociologică din - 
România" rămîne o lucrare 
pasibilă de noi și noi comple
tări, urmînd să fie continuată 
și adîncită de cercetările ulte
rioare în scopul elaborării u- 
nei istorii integrale deosebit 
de utilă istoriografiei culturii 
românești.

Er- 
in- 
in- 
na-

tot- 
sociolo-

nu ne- 
dezvol-

*—< wop SÎRBU

Recent, au sosit în librării noi ediții din scriitori cunoscuți 
ai literaturii beletristice, din literatura de specialitate, precum 
și titluri noi din colecția „Caleidoscop". Amintim cîteva din 
cărțile noi apărute : „Orășelul" de Th. Marin, „Război și pace*' de 
Tolstoi, „Jean Cristophe" de R. Rolland, „Sonata Kreutzer" de 
Tolstoi, „Istoria Franței" de J. Madaule, „Dicționar de pseudoni
me" de Mihail Straje, „Dicționar de idei literare" de A. Marino

Din colecția „Caleidoscop" au mai apărut „Cusături și 
puncte românești", „îmbrăcăminte croșetată" și „Preparate din 
ouă".

în-
ve-

au

pistolul că ai semnat de lua
re în primire...

— Mulfumesc. Cred că 
n-aveți de ce să vă plîngefi 
de mine.

Badea se urni din loc.
— Nooo I Serviciu irepro

șabil I începu să coboare 
cet scările: Noroc. Să ne 
dem sănătoși.

— Să trăiti!
„Asta-i bună. Să știi că

făcut-o ai noștri de pomină 
dacă-mi zice ăsta să trăiți I 
Dar cum, că noi trebuia 
fim pregătifi pentru ziua 
26 ?/"

In stradă se opri uluit, 
minile aprinse peste tai, 
mea ca într-un furnicar răs
colit. „E pace, e adevărat, o- 
rașul nu poate arăta așa decît 
în timp de pace. Oare cit să 
fie ceasul ? încă nu poate fi 
miezul nopții... Dar unde-s 
nemții ? Cum de se lasă ei ?

să 
de

Lu- 
lll-

din ce în ce mai repede. Cînd 
ajunse în fundătura lor se 
miră că vedea lumină doar la 
Sava Toma. Presupuse că No
ra se culcase. Ca și Dina de 
altfel, și la Dina era întune
ric. Și la Spiru, dar ăsta sigur 
pornise, ca de obicei, în crai- 
lîc. Urcă pe vîrfuri. Se între
bă el însuși de ce se ferește. 
„Ne-am obișnuit să ne furi
șăm, își zise. Dar de acuma 
putem călca apăsat. Trebuie 
s-o învăfăm și pe asta..." Sa
va auzi pași și se ivi în prag. 
Se îmbrățișară. Pe urmă se în
depărtară ca să se poată ve
dea mai bine și se 
reciproc de umeri, 
tăcu/i și tandri.

— Ce face Nora ?
dea.

Sava Toma păru
Se posomori.

— De ce vorebești în șoaptă? 
Întrebă.

scuturară 
zîmbind

șopti Ba-

incurcat.

— Păi... să nu le trezesc.
— Hai înăuntru. N-ai pe ci

ne să trezești. Fetele nu sînt 
aici.

— Dar unde-s ?
— Vezi, de asta mă te

meam : că ai să mă întrebi pe 
mine și eu n-am să pot să-fi 
spun. Că nu știu. După ce 
v-a sigilat vouă ușa, Nora a 
mai stat vreo două zile la Di
na. Pe urmă n-am mai văzut-o 
și n-am întrebat nimic că eu 
și așa știu prea multe și 
mi-am zis că e mai bine 
nu le știu chiar toate, 
are să-fi spună Dina.

— Păi ziceai că nu e aici.
— E și nu e. N-ăi fi avut cu 

cine să vorbești acolo și acum 
te trezești întrebînd. Ai răb
dare, am să fi-o aduc. Pînă a- 
tunci uite cheia de la voi, 
poate vrei să intri.

Sava tot Sava. Sucit și mo- 
horlt. Andrei rupse sigiliul și 
deschise. Păși înăuntru și se 
opri dintr-o dată învăluit de 
mireasma familiară a casei 
lui, a casei lor. Uită de Nora, 
căci acolo, în întuneric, o 
simți pe Maria, intimitatea 
interiorului i-o evoca, nu se 
putea ca ea să fi fost numai 
și acum să nu mai fie, să fi 
devenit doar o amintire, doar 
o mireasmă. Ii era teamă să 
aprindă lumina, vedea 
contururile întunecate 
mobilelor, luciul stins al 
glinzii, se temea să nu-i 
lacrimile, singurătatea îi 
păsa țeasta și tîmplele 
veni s-o strige deznădăjduit, 
ca un copil părăsit, Maria, 
Maria. Mireasma aceasta a 
casei lor, a trecutului lor, a 
zilelor și a bucuriilor și a du
rerilor lor era prea tare după 
atîta timp cît n-o mai simțise, 
îl izbise acum dintr-o dată, a- 
proape îl amețise și unde să 
se fi dus fata asta ? își cuprin
se fața între palme și se în
toarse încet în prag. In întu
nericul fundăturii îl desluși 
pe Sava Toma ieșind din ma
gazia din spatele tutungeriei 
lui. Mai era o siluetă cu el. O 
siluetă de femeie. Se miră. Să 
fie Dina ? Da, Dina era, se a- 
propiau, îi vedea mai bine a- 
cum. Ciudată poveste... Ce 
căuta Dina în magazia aceea 
Ia o asemenea oră ? își 
minți cuvintele Iui 
„N-ăi fi avut cu cine să vor
bești acolo și acuma te tre
zești întrebînd". „Ei drăcie I* 
mormăi printre dinți și porni 
încet în întîmpinarea lor.

să 
Dar

doar 
ale 
o- 

dea 
a- 

și-i

a- 
Sava:

Mesagerii folclorului

românesc

invitați peste hotare
Frumusețea, varietatea și o- 

riginalitatea folclorului româ
nesc, calitatea interpretării 
cîntecelor și dansurilor sînt 
atribute ce au dus pînă în ce
le mai îndepărtate colțuri ale 
lumii faima creației noastre 
populare. In cursul acestei 
luni sînt invitate în străinăta
te 14 formații artistice de a- 
cest gen. Astfel, ansamblu] 
folcloric „Poienița" al Palatu
lui culturii din Brașov, în pre
zent la festivalul internațional 
de folclor de la Pola (Iugosla 
via), iar ansamblul „Prahova", 
al Palatului culturii din Plo
iești, la festivalul internațio
nal de folclor de la Hoorn (O- 
landa), precum și la festivalul 
folcloric de la Montoire sur 
Loire (Franța). La invitația 
înaltei Academii de Studii Li
terare și Artistice de la Paris,, 
ansamblul „Dîmbovița" între
prinde Btt turneu în Franța..

In timp ce, în aceeași țară, an
samblul „Timișul" reprezintă 
România la cea de-a 16-a e- 
diție a Festivalului internațio
nal de folclor de la Confolens.

Pînă la sfîrșitul lunii vor fi. 
de asemenea, oaspeți ai unor 
localități de peste hotare an
samblurile „Cununa de pe So
meș", care va lua parte la Fes
tivalul internațional de folclor 
de la Lefkas (Grecia), „Călu
șul" al Căminului cultural din 
comuna Scornicești, invitat să 
participe la „Marele trofeu de 
folclor" al Adunării interna
ționale de colective folclorice 
de la Messina-Reggio (Italia), 
„Rapsodia Sălajului", care va 
evolua în cadrul festivalului 
de folclor de la Krems (Aus
tria), „Siriul", invitat la Festi
valul de folclor al țărilor du
nărene de la Kalocsa (Unga
ria), vBihorul“, solicitat să

participe la Festivalul florilor 
de la Debrecen și ansamblul 
folcloric al căminului cultural 
din comuna Gropeni (jud. 
Brăila) la festivalul internați
onal de folclor de la Malines 
(Belgia). Este, de asemenea, 
prevăzută participarea Tea
trului popular al Casei de 
cultură din Călărași la cel 
de-al V-lea festival internați
onal al teatrului de amatori 
de la Monaco, precum și a for
mațiilor corale „Paul Constan- 
linescu" a Palatului culturii 
din Ploiești și „Viva la musi- 
ca“ a Casei de cultură din 
Cluj, la cel de-al XXI-lea con
curs polifonic internațional 
„Guido d’Arezzo" (Italia) și, 

al XII-lea concurs 
de cor „C. A. 
la Gorizia (Ita-

respectiv, 
internațional 
Seghizzi" de 
lia).

(Agerpres)
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PREPARATORII
(Urmare din pag. 1)

creșterea producției de bri
chete.

In discuțiile purtate, a fost 
semnalată în repetate rinduri 
necesitatea îmbunătățirii a- 
provizionării cu materiale și 
piese de schimb, ca o pre
misă importantă a realizării 
în bune condițiuni a sarcini
lor de plan. După cum arăta 
Adam Cepoiu, calitatea ne
corespunzătoare a smoalei a 
influențat negativ calitatea 
brichetelor fapt care a deter
minat reclamațiile primite 
din partea unor beneficiari. 
Și alți vorbitori, între care 
Ștefan Dănescu, Gheorghe 
Enciu au susținut necesitatea 
asigurării unor materii pri
me de calitate superioară.

Aprovizionarea cu piese de 
schimb reprezintă un alt do
meniu care condiționează di
rect continuitatea procesului 
de producție. Se pare că în a- 
ceastă privință principalul 
furnizor — întreprinderea de 
utilaj minier Petroșani — nu a 
răspuns întrutotul cerințelor 
preparatorilor. Inginerii Va- 
sile Voiculescu și Adrian Pan- 
galos precum și Emilian Do
boș au arătat că s-au înre
gistrat întîrzieri în onorarea 
comenzilor de piese de 
schimb, fapt care a îngreunat 
efectuarea reparațiilor și, im
plicit, funcționarea instalați
ilor. Tocmai de aceea con
siderăm că, după cum de
clara ing. Alexandru Had- 
nagy, în viitor livrarea pie
selor de schimb să fie re
glementată pe bază de con
tract între C.C.P. și I.U.M.P.

Funcționarea continuă a 
instalațiilor și realizarea unor 
indicatori tehnici superiori 
sînt condiționate de planifi
carea și realizarea în termen 
a reviziilor și reparațiilor. 
Inginerii Vasile Voiculescu, 
Alexandru Hadnagy și 
alții au arătat că se 
impune ca două duminici pe 
lună să fie rezervate lucră
rilor de revizii și reparații 
pentru a se evita producerea 
unor defecțiuni în timpul săp- 
tămînii.

Modernizarea fluxurilor 
tehnologice și tendința de 
realizare a unor indicatori

ȘT. ROMULUS, Petrila: Cele sesizate de 
dv. se confirmă. Intr-adevăr, nejustificat, 
responsabila unității alimentare nr. 31 din 
Lonea, Smaranda Marin, decide uneori... 
închiderea (sau redeschiderea cu întîr- 
ziere), a magazinului, în unele duminici, 
spre stupoarea și îngrijorarea cumpărăto
rilor. Cu ce drept ? Și noi ne întrebăm...

4 MIHAI CIRNEALA, Petrila : Poves
tea cu... cocoșul roșu, adică cu apa caldă, 
care nu „se dă, o scurtă perioadă, deoa
rece centrala e în reparații** (aceasta, cum 
ne spuneți dv. în iunie, și acum... e au
gust) o cunoaștem demult. Neonorarea la 
timp a promisiunilor făcute locatarilor e 
o practică arhicunoscută, la E.G.L., mai 
ales la sectorul Petrila...

4 NICOLAE MUNTEANU, Vulcan (Bu
levardul Victoriei nr. 3, bloc D-5, ap. 14): 
Dacă meșterul depanator v-a zis că ceasul 
„merge**, apoi înseamnă că „merge** (nu 
e bine să contrazicem „specialiștii" !). Un 
sfat ? Fecați o încercare î nu luați cea
sul de acolo, cît timp e în garanție, pînă 
cînd nu „merge** ca... ceasul!

4 MANOILA TODEA, Lupeni (str. Tu
dor Vladimirescu, bloc 76, ap. 16): Nu „v-a 
înșelat** nimeni. Acesta e tariful. Așa se în- 
tîmplă cînd nu recurgeți la cursa locală (Co- 
roești — Bărbăteni), în care vă costa bi-

uv fadă,
letul doar 1,50 lei. Nici 2,50, nici 3,50 lei ! 
Deci, mai ieftin și în condiții de mai pu
țină aglomerație!

4 GIGI AILINCAI, Valea de Pești: La 
restaurantul „Progresul** din Lupeni, ca, 
de altfel, la orice restaurant, nu e posibil 
să nu fi găsit... sare. Dacă și sarea (în ali
mentația publică) e un produs deficitar, 
atunci... ce să mai zicem de „Pepsi-cola** ? 
Sau de țigările „Amiral** ?!

4 LUDMILA GRUIA, Vulcan (Aleea 
Muncii, bloc G-12, ap. 34): V-ați mutat la 
această adresă, în 28 iulie, și de atunci nu 
vine nimeni să vă repare instalațiile de 
energie electrică. Dacă vi s-a promis, va 
veni... specialistul! Informați-ne cu cită 
întîrziere !

Tabără locală în 
munții Retezatului
Pentru perioada 10—21 au

gust 1973 conducerea Casei 
de copii școlari din Uricani, 
a organizat o tabără locală 
în munții Retezat cu un nu
măr de 72 de elevi avînd ca 
scop petrecerea cît mai plă
cută a vacanței de vară a 
elevilor, prin cunoașterea a- 
mănunțită a florei și faunei 
acestor zone alpine.

Copiii sînt însoțiți de un 
număr însemnat de cadre 
didactice, de personal adminis
trativ și medical. Impresiile 
copiilor sînt nemărginit de 
plăcute ; ei și-au manifestat 
dorința ca și vacanțele viitoa
re să le petreacă la fel de 
plăcut.
Prof. Pompilsu CARAGEA 

corespondent

(Urmare din pag. 1)

pentru cultivarea responsabi
lității fiecărui membru al 
brigăzii față de îndeplinirea 
sarcinilor de plan.

Ca urmare a creșterii com
bativității comuniștilor, a 
preocupărilor lor pentru mo
bilizarea întregului colectiv 
de salariați s-a reușit ca pe 
sector să se înregistreze o rea
lizare de 777,3 ml la lucrări 
de investiții iar la lucrările 
de pregătiri 2306,8 ml. Prin
tr-o mobilizare și mai susți
nută, comuniștii din cadrul 
acestui sector important îsi 
vor onora angajamentul asu
mat — depășirea planului la 
lucrările de investiții pe a- 
nul 1973 cu 50 ml. In viitoa
rea frămîntărilor pentru rea
lizarea și depășirea sarcini
lor de plan și angajamente
lor asumate, precum și a sar
cinilor obștești ce le revm 
s-au situat în frunte comu
niștii Sabin Bîrlea, Ioan Chip-* 
reanu, Dumitru Drula, Nico- 
lae Soba, Maftei Moreșan, I- 
lie Văduva, Victor Simion și 
mulți alții-

Trebuie să apreciem activi
tatea biroului organizației de 
bază din sector care a știut 
și știe să folosească multiple
le forme ale muncii politice 
de masă pentru a crea în rîn
dul colectivului o opinie mi
litantă care să determine îm
bunătățirea activității econo
mice, întărirea disciplinei și 
ordinei în cadrul sectorului, a- 
sigurînd prin acestea un cli
mat bun de muncă, folosind 

tehnico-economici superiori 
prin creșterea gradului de 
utilizare intensivă a instala
țiilor sînt cerințe care im
pun pregătirea corespunză
toare a cadrelor. Atunci cînd 
unul dintre vorbitori, mun
citorul Mircea Hroștea arăta 
că reparația locomotivelor 
Diesel trebuie să fie realizată 
de personal specializat, iar 
ing. Tudor Geamănu semnala 
necesitatea pregătirii din 
timp a cadrelor necesare de
servirii viitorului flux mo
dernizat din cadrul secției 
Lupeni, se indicau doar două 
elemente din vastul domeniu 
de probleme care va trebui 
să stea în atenția serviciului 
„Invățămînt-salarizare" pe li
nia ridicării nivelului de pre
gătire profesională și al creș
terii cointeresării materiale: 
calificarea și specializarea ca
drelor.

Ing. Tudor Geamănu, șe
ful secției de preparare Lu
peni declara, referitor la mă
surile ce se impun a fi luate 
pentru realizarea exemplară 
a sarcinilor de producție ale 
anului viitor : „Avem în față 
sarcini sporite pe care le con
siderăm însă realizabile. Dar, 
realizarea lor este condițio
nată și de termenele de pu
nere în funcțiune a noii linii 
tehnologice modernizate". Pro
blema semnalată este de o 
importanță deosebită întru- 
cît fixarea nivelului indica
torilor calitativi s-a făcut în 
ipoteza respectării acestor 
termene. Pe șantierul viitoa
rei capacități de producție a 
secției din Lupeni lucrurile 
nu stau însă tocmai bine, exis- 
tînd întîrzieri în construcție 
și montaje. Șantierul Valea 
Jiului al T.C.M.M. trebuie 
să urgenteze ritmul lucrărilor 
și al recuperării urgente a 
restanțelor ivite, iar benefi
ciarul investiției — Centrala 
cărbunelui — să asigure ne
cesarul de utilaje pentru mon
taj.

Practica a arătat, în repe
tate rînduri, că n-ivelul indi
catorilor tehnico-economici 
obținuți este dependent de 
organizarea întreprinderii. 
După cum sublinia Timotei 
Pană din cadrul secției Pe- 

cu bune rezultate discuțiile 
de la om la om, consultînd 
comuniștii în luarea diferite
lor măsuri. B.O.B. a solicitat 
biroului comitetului de partid 
sprijinul în organizarea unei 
discuții între șefii de brigadă, 
maiștri, muncitori și membri 
ai B.O.B. cu maiștri su
praveghetori de la sec
torul de deservire. S-a or
ganizat această discuție la 

fOMUMISTO
care a fost invitat inginerul 
șef cu dezvoltarea, discuție 
ce s-a încheiat cu măsuri ela
borate de conducerea minei 
la propunerea celor două 
părți în urma cărora s-a îm
bunătățit simțitor aprovizio
narea sectorului de investiții.

Dar, analizînd activitatea 
comuniștilor din cadrul aces
tui sector important al mi
nei Lonea ne putem da sea
ma că se puteau obține rezul
tate și mai bune dacă reu
șeam să creăm condiții mai 
bune de lucru brigăzilor con
duse de loan Tănăsescu, Mi
hai Varga și Constantin Mun- 
teanu.

De asemenea, au fost! sem
nalate deficiențe serioase în 
folosirea la capacitatea lor a 
mașinilor de încărcat și alte 
neajunsuri cafe sînt cunoscu- 

trila, avantajele reorganiză
rii n-au putut fi consolidate 
pe deplin din cauza menți
nerii unor deficiențe organi
zatorice cauzate de dispersia 
secțiilor.

Deși problemele organiza
torice au stat în atenția co
mitetului oamenilor muncii 
în noua sa componență (pot fi 
menționate în acest sens îm
bunătățirea și aprobarea or
ganigramelor exploatării și ale 
secțiilor, completarea cu ca
dre etc.), totuși se pare că 
in viitor comitetul oameni
lor muncii va trebui să acor
de toată atenția perfecțio
nării actualei structuri or
ganizatorice. Precizarea in 
mai mare măsură a sferelor 
de atribuții ale salariaților și 
a fluxului informațional, 
crearea unei largi opinii de 
masă în rîndul salariaților 
pentru preluarea sarcinilor 
de serviciu, potrivit exigen
telor noii forme de organi
zare, programarea judicioasă 
a reviziilor și reparațiilor, 
sînt doar cîteva elemente care 
pot contribui la creșterea efi
cienței economice de ansam
blu a întreprinderii. După 
cum recomanda tovarășul 
Clement Negruț, prim-secre- 
tar al comitetului municipal 
de partid, creșterea eficien
ței economice trebuie să se 
realizeze printr-o continuă îm
bunătățire a organizării, a 
activității tehnico-economice, 
nu prin crearea unor noi 
posturi administrative, ci 
prin simplificarea și rațio
nalizarea evidențelor scrip
tice și a activității de condu
cere în concordanță cu sensul 
prevederilor Decretului nr. 
162.

Calificativul „bine“ acor
dat de adunarea reprezentan
ților salariaților activității 
comitetului oamenilor mun
cii este atît o recunoaștere a 
stăruințelor depuse pînă acum, 
cît și o obligație de a contri
bui în continuare la mobili
zarea tuturor salariaților din 
cadrul E.P.C.V.J. pentru în
deplinirea exemplară a sar
cinilor importante ce le revin 
în scopul valorificării tot 
mai superioare a producției 
de cărbune a bazinului.

te și pe care conducerea 
sectorului va trebui să le re
zolve.

Cunoscînd ritmul de creș
tere al producției de cărbune 
și productivității muncii, în 
trimestrul IV și anul viitor, 
în fața comuniștilor, a între
gului colectiv de salariați din 
sectorul deschideri și pregă
tiri stau sarcini importante 
între care urgentarea dării în 

funcțiune a buncărului (rolu
lui) colector din blocul II, 
între orizonturile 400 și 500, 
lucrare ce va asigura la orizon
tul 500 transportul mecanizat 
și frînarea producției la ori
zontul 400. Prin aceasta se 
va descongestiona puțul de 
materiale Jieț, îmbunătățind 
fluxul de transport pe ori
zontul 500 și prin aceasta, â- 
provizionarea cu materiale a 
sectorului V producție. Mai 
amintim terminarea si pune- 
nea în funcțiune a rolului co
lector din blocul VI, între o- 
rizonturile 400 și 460, lucrare 
ce va asigura transportul pe 
verticală, a producției din 
blocul VI, descongestionarea 
puțului orb nr. 10 asigurînd 
un flux normal al producției 
de cărbune în cadrul secto
rului III, precum și deschide-

Pentru buna aprovizionare a 
populației in perioada 21-26 august 

Orarul de funcționare al unităților 
comerciale

In vederea bunei aprovizionări a populației, Ministerul 
Comerțului Interior a stabilit pentru zilele 21-26 august ur
mătorul orar de funcționare al unităților comerciale, de ali
mentație publică și de prestări de servicii:

In zilele de 21 și 22 august magazinele alimentare, ne
alimentare și unitățile de prestări de servicii vor funcționa 
cu program prelungit de 1-2 ore în funcție de necesități. Ha
lele și piețele agroalimentare vor avea program continuu 
funcționare, cu pauză de masă prin rotație.

In ziua de 23 August 1973, unitățile comerciale și 
prestări de servicii vor fi închise, cu excepția unităților de 
desfacere a laptelui, gheței, plinii, legumelor și fructelor, și 
centrelor de umplere a sifoanelor, care vor funcționa pînă 
la ora 10.00.

In ziua de 24 august 1973, unitățile de desfacere cu amă
nuntul și de prestări de servicii, vor fi deschise potrivit pro
gramului zilei de duminică.

Direcțiile comerciale județene și a municipiului Bucu
rești vor putea stabili program de lucru, în aceste zile și pen
tru alte activități precum și program prelungit în orașele, 
centrele muncitorești și comunale unde se consideră necesar.

Unitățile de alimentație publică, precum și unitățile din 
zonele de agrement și de pe traseele turistice vor funcționa 
în aceste zile după orarul obișnuit.

In zilele de 25 și 26 august toate unitățile vor funcționa 
după programul normal al zilei respective.

Depozitele întreprinderilor comerțului cu ridicata și ale 
întreprinderilor comerciale cu amănuntul își vor adapta pro
gramul de lucru astfel incit să asigure condiții normale apro
vizionării rețelei de desfacere cu amănuntul.

(Agerpres)

Avantajul terenului...
își așteaptă 

oaspeții
(Urmare din pag. 1)

timp. „A- 
ne-a spus 

al comite- 
de partid

problemă

grădinițele

directorul școlii respective 
Adrian Horhoianu: „Anul a- 
cesta tot stăm mai bine ca 
anul trecut. Aici, in localul 
școlii s-a zugrăvit de mult 
pentru că lucrul a început la 
10 iunie. Dar consiliul popu
lar a retras echipa pentru o 
lună de zile, și așa am ajuns 
ca în acest moment să mai 
fie destul de multe de făcut, 
mai ales la parter. Cît pri
vește corpul celălalt de clă
dire, unde se vor amenaja a- 
telierele, sala de sport și gră
dinița — vedeți în ce stadiu 
se află. Reparațiile capitale 
au început aici încă de la 1 
aprilie. Dar și aici lucrările 
au stagnat. Se spune că E G.L- 
ul n-are oameni. Totuși, noi 
sperăm ca lucrările să se în
cheie la 31 august**

De la comitatul orășenesc 
de partid am primit asigura
rea că școlile unde se mai lu
crează încă la reparații curen
te vor fi gata la 
ceasta 
tovarășul secretar 
tului i orășenesc 
loan Marcu este în atenția 
noastră. S-a analizat în ca
drul secretariatului stadiul 
lucrărilor, ne-am deplasat la 
fața locului. La această oră 
putem spune că 
sînt aproape gata ; la grădini
ța nr. 3 se mai lucrează, pen
tru că se extinde spațiul. La 
fel stau majoritatea școlilor. 
Numai Ia școala nr. 5 este 
încă de lucru, mai ales Ia 
corpul II al clădirii. Insă, va 
fi gata la timp. De asemenea, 
au mai rămas de finisat două 
terenuri de sport la școala 
generală nr. 1 și liceu".

Desigur, situația puneri’ la 
punct a localurilor școlilor iă 
Lupeni, nu este deloc alar
mantă. Dimpotrivă, prin In
tensificarea muncii formați
ilor sectorului E.G.L. cît și , 
printr-o mai judicioasă orga
nizare și repartizare a aces
tora la localurile netermina
te, este justificată certitudi
nea, că începerea noului an 
școlar va găsi localurile șco
lilor în ordine și curățenie, 
astfel îneît procesul de învă- 
țămînt să se desfășoare în 
condiții optime.

Mica 
publicitate
VIND casă convenabil. 

Str. Cîrjei 44 Petroșani.

rea orizontului 460 din nuțul 
orb nr. 10, terminarea în anul 
acesta a lucrărilor de pregă
tire în vederea punerii în 
funcțiune a transportului cu 
benzi, ceea ce va duce la e- 
liminarea transportului cu 
vagonete și. locomotive și în 
același timp la reducerea per
sonalului de deservire.

Deci, de aici, rezultă con
tribuția mare ce trebuie să 
și-o aducă fiecare membru 
de partid, la locul său de 
muncă, în scopul dinamizării 
activității lucrărilor de des
chideri și pregătiri, a recu
perării în întregime a rămîne- 
rilor în urmă din prima pe
rioadă a anului, și a depășirii 
planului anual.

Dat fiind rolul organizației 
de partid de a conduce, im
pulsiona și generaliza expe
riența bună, este necesar să 
se acționeze pentru ridicarea 
la aceleași cofe de realizări 
a tuturor brigăzilor, pentru 
mobilizarea tuturor salariați
lor la obținerea de rezultate 
din ce în ce mai bune, în 
deosebi în perioada ce ur
mează, cînd toate colective
le de oameni ai muncii ocu
pați în activitatea de inves
tiții, au de răspuns, prin fap
te, chemării adresate de to
varășul Nicolae Ceaușescu la 
ședința Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R. din 2 august 
1973, de a intensifica activi
tatea de investiții, sector ho
tărîtor pentru asigurarea de 
noi capacități de extracție în 
vederea realizării sarcinilor 
de plan mereu crescînde.

>

Se zice, și nu fără temei, ca 
avantajul terenului, într-o în
trecere sportivă (îndeosebi în 
ramurile disputelor cu min
gea) este, de cele mai multe 
ori, hotărîtor. Adevărul e că 
acest „de cele mai multe ori" 
poate exprima în totalitate... 
realitatea doar atunci cînd a- 
bordarea întrecerii, a partidei 
respective, se face de pe solul 
trainic al unei încrederi depli
ne în propriile potențe. In al
te condiții, cînd pregătirea 
meciului ca atare (din toate 
punctele de vedere, dar mai a- 
les... apăsînd pe „pedala" mo- 
ral-volitivului) este oscilantă, 
iar adversarul este văzut din 
capul locului ca fiind cel pu
țin cu un... „cap" mai înalt, a- 
vantajul terenului nu numai 
că nu mai poate fi hotărîtor 
dar devine un... dezavantaj, 
oaspeții sesizează deruta celor 
ce joacă „acasă", acționează 
în consecință și obțin cîștig 
de cauză. Exemplul Rapidului, 
Ia Bacău, în prim» etapă a 
noului campionat e conclu
dent. A „punctat" decisiv Nea- 
gu, tocmai cînd a simțit o 
degringoladă în apărarea gaz
delor, survenită, fără doar și 
poate din... neîncrederea cu 
care-au privit partida gazde
le, neavîndu-1 pe Dembrovs- 
chi în mijlocul lor. De pe a- 
ceeași- poziție, putem afirma 
că >a . fost . firoște, cu alte a- 
mendamente — privită și par
tida Jiului cu ,.U“ Craiova. 
Spre a răsturna o tradiție 
(sau, mă rog, un început de 
tradiție) nu e suficient doar 
să dorești acest lucru, e ne
voie în primul rînd să crezi 
cu convingere că poți reuși a- 
cest lucru, să lupți cu toată 
ardoarea, să simți că nu este 
deloc imposibil să-ți atingi țe
lul — victoria finală. Jucăto
rii Jiului, fără îndoială au do
rit victoria, dar, pe undeva, 
nu au fost determinați să crea
dă că o pot și obține, că nu
mai și numai de ei depinde 
dacă „vedeta" campionatului 
trecut se reîntoarce la Craio
va după un... debut cu stîngul. 
La Reșița, Jiul a pierdut fără 
drept de apel. Scorul e eloc
vent. Apărarea (care ne dădea 
speranțe după prima etapă) se 
crede că a fost , punctul ne
vralgic. Nu sîntem convinși de 
aceasta. Cea mai bună apărare 
rămîne... ofensiva. Atacul Jiu
lui, să recunoaștem, e fragil, 
se „pierde" (în deplasare, a- 
casă știm cum acționează), nu 

ține mingea, în acest caz gre
ul meciului îl duce în spate 
defensiva, care ori cît ar fi de 
„forte", pînă la urmă, hărțui
tă încontinuu nu are cum să 
nu cedeze. „Rana** dureroasă 
aici este, în quartetul ofensiv. 
Pe ea trebuie apăsat I

Mîine, Jiul primește „acasă" 
replica echipei F.C. Constan
ța. Meci greu. Foarte greu. E- 
chipa de pe litoral, întărită cu 
Vigu, Lică și 
„team" care nu 
armele. Traian 
trenorul Jiului, 
cru. Nu-i dăm 
sîntem în măsură s-o facem, 
aceasta e treaba tehnicienilor. 
E necesar, însă, credem, ca

Jurcă, e un 
depune ușor 
Ivănescu, an- 
știe acest lu- 
indicații. Nu

Avancronică 
fotbalistică

partida să fie „tratată", de pe 
poziția unei încrederi „masi
ve" în forțe, întregul „11“ al 
Jiului, care va fi introdus în 
teren, să fie convins că poate 
tranșa în favoarea sa „ostili
tățile" că poate obține victo
ria...

In a doua etapă a campio
natului diviziei C, și cele două 
echipe din Valea Jiului — 
Știința Petroșani și Minerul 
Lupeni — vor beneficia de a- 
vantajul terenului. Știința va 
întîlni Metalurgistul Sadu. O 
partidă, aparent, Ia discreția 
gazdelor. Așa să fie I Să nu a- 
vem, însă, surprize ! Măsurile 
de precauție se impun... Mine
rul Lupeni va primi replica e- 
chipei F. O. Balș. Aceeași im
presie de ansamblu, Ia prima 
vedere. Cu o rezervă : „elevii** 
lui Theodor Mihalache să-și 
amintească, în orice moment, 
că au de apărat o tradiție, un 
renume, care chiar dacă aces
ta și-a pierdut din... strălucire, 
trebuie să determine, încă, 
complexe de inferioritate ad

versarilor (măcar cînd aceștia 
vin la Lupeni I).

★
Mîine vor începe și meciuri

le campionatului județean de 
fotbal, după o nouă formulă. 
S-a decis includerea echipelor 
participante într-o singură se
rie. Nu e rău. Dimpotrivă. Ni
velul spectaculozității, urmă
rind creșterea valențelor fot
balului practicat, va fi altul. 
Au fost modificate și condiți
ile de participare (măcar un 
junior va fi menținut tot tim
pul me.ciului în teren). Iată 
partidele din prima etapă: 
Minerul Vulcan va întîlni, a- 
casă, echipa Gloria Hațeg ; 
Dacia Deva — Viitorul Valea 
Brad (Parîngul Lonea — Con
structorul Hunedoara (un 
meci de mare atracție); F.I.L. 
Orăștie — E.G.C. Petroșani ; 
Preparatorul Petrila — Prefa
bricate Cristur ; Sportul stu
dențesc Hunedoara — Energia 
Paroșeni ; Minerul Uricani _
Aurul Certej ; E.G.C.L. Hu
nedoara — Minerul Aninoasa. 
In general, partide echilibrate. 
Ora de disputare a jocurilor 
este ,??30 pentru echipele de 
juniori și 11,00 pentru cele de 
seniori.’ Succes !

V. T.

Exploatarea de gospodărie 
comunală Petroșani

Angajează urgent
== Șoferi pentru conducere 

autobuze.
Condițiile de angajare ; să aibă 5 ani vechime 

și să posede carnet de conducere corespunzător.
Salarizarea se face conform prevederilor 

H.C.M. 914/1968 și Legii nr. 12'1971.
Informații suplimentare se pot obține zilnic între orele 

7-15,30 de la biroul organizarea muncii al întreprinderii cu 
sediul în Petroșani, str. Republicii nr. 31, telefon 1920-1921.

„Bîatiștii și-au 
găsit... „nașul"!
Dumitru Țîrlea din Pe-* 

troșani, str. Dealului nr. 2, 
deși tînăr, nu-i prea plăcea 
să muncească. In schimb, 
avea și el o pasiune: să 
cutreiere diferite localități 
din țară, preferind ca mo
dalitate de voiaj călători
ile cu trenul în ipostaza de 
„blatist** (după termenul u- 
zitat de călătorii de teapa 
lui D.Ț.), adică de călător... 
fără bilet de călătorie. Deși 
scăpase recent din închi
soare, unde executase .'50 
de zile de detențiune pen
tru călătorii frauduloase 
pe C.F.R., conform Decretu
lui 329/1966, vechea pa
siune a călătoriilor ..pe 
blat“ i-a rămas nestinsă. 
Astfel, prins din nou cu 
„mîța“... în tren a fost iiri- 
mis din nou pentru 150 de 
zile într-o... „călătorie* de 
reeducare.

Și Petru Panca, originar 
de prin părțile Botoșaniu- 
lui, angajat la șantierul de 
construcții Vulcan, avea 
mania călătoriilor fără bi
let de tren. Cînd îi venea 
dorul de ducă — și asta se 
întîmpla cam des — pleca 
prin țară cu trenul.. pe de 
gratis. Acum, după ce a tot 
încercat' să înșele vigilența 
conductorilor de tren, și-a 
găsit pînă la urmă și el... 
„nașul". Pentru un timp nu 
va mai putea călători, fiind 
reținut pentru executa-ea 
închisorii contravenționa
le, conform Decretului 
329/1966.

Scandalagiul.., 
a fost liniștit

Alexandra Mărcuș, din 
Vulcan, str. Florilor nr. 9, 
de profesie mecanic de în
treținere, nu se prea ținea 
de serviciu, lucrînd doar 
perioade scurte la diferite 
întreprinderi. Deși mai e- 
xecutase o pedeapsă pentru 
huliganism și furt, în 19 
iulie, a provocat un scandal 
de amploare la domiciliul 
său. avînd drept protago
niști pe mama sa și alți 
membri ai familiei lui, tul- 
burînd liniștea cetățenilor 
pe timpul nopții.

Chemat la ordine de cei 
în drept, a fost trimis din 
nou în fața instanței, care 
i-a aplicat două luni de în
chisoare. Acum va fi din 
nou... liniștit.

Cpt. Toma FALON, 
miliția municipiului 

Petroșani'
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La Consiliul de Stat, a a- 

vut loc vineri solemnitatea 
î.nmînării unor înalte titluri, 
ordine și medalii ale Repu
blicii Socialiste România, 
conferite cu prilejul sărbăto
ririi „Zilei constructorului".

. Pentru merite deosebite în 
opera de construire a socia
lismului. prin Decret al Con 
siliului de Stat, a fost confe 
rit titlul de „Erou al muncii 
socialiste" și Medalia de aur 
„Secera și ciocanul" tovarăși
lor : Gheorghe I. Bărdaș, ins
talator, șef de brigadă la 
Trustul de construcții indus
triale Brașov. Vasile A. Ciu- 
macov, dulgher, șef de' briga
dă la Centrala de construcții- 
montaj București, Dumitru 
A, Ene, zidar, șef de brigadă 
la Trustul de construții in
dustriale București, Alexan
dru I. Fodor, dulgher, șef de 
brigadă la Trustul de cons
trucții industriale municipiul. 
Gheorghe Gheorghiu Dej, 
Ion I. Gheorghișor. fțerar be- 
tonist, șef de brigadă Ia Trus
tul de construcții industriale 
Pitești, Gheorghe A. Sovărel, 
electrician, șef de brigadă la 
Trustul de instalații și auto
matizări București.

Prin același decret, s-a con
ferit „Ordinul Muncii" cl. I 
tovarășilor : Marin V. Aron. 
lăcătuș mon.tor, șef de echipă 
lâ Trustul de montaj utilaj 
chimic București, Dumitru C. 
Antpneșcu, lăcătuș montor, 
șef de brigadă la Trustul de 
construcții industriale Craio
va, Gheorghe G. Dumitrașcu, 
director la Institutul de pro
iectări al județului Constan
ța, Carol A. Kurko, lăcătuș, 
șef' de echipă la Trustul de 
construcții Brașov. Gheorghe 
Mircea I. Popoviciu, director 
la Trustul de construcții in
dustriale Cluj.

Printr-un alt decret al Con
siliului de. Stat, a fost confe
rit „Ordinul Muncii" clasa a 
II-a tovarășilor; Flore G. Ba- 
lint. meișțiu Ia Trustul de 
construcții locale Oradea, Ni- 
colae .A. Covacs, zugrav la 
Trustul de construcții Deva. 
Octavian A. Gosa, 
șef de șantier la Trustul 
construcții Cluj. K; 
Ionescu, director la 
de instalații și

inginer, 
' ’ de

Neculai L
Trustul 

automatizări 
București, Toadere G. Liontp, 
maistru principal la între
prinderea de construcții mon
taj a. județului Neamț. Nico
lae V. Preoteasa, mozaicar la 
Trustul de construcții Bacău, 
loan A s’oșa, instalator, șef 
cțe brigadă la Trustul de cons
trucții Cluj. Florea D. Tite. 
siidor electric, șef de brigadă 
la Trustul de montaj utilaj 
chimic București.

In cadrul solemnității au 
fost înmînate. de asemenea, 
„Ordinul Muncii" clasa a IlI-a, 
„Ordinul Steaua Republicii 
Socialiste România" clasa a IV- 
a și clasa 
de 66 de 
tehnicieni, 
miști, din 
trucții.

înaltele 
înmînate de tovarășul 
Bodnaraș, vicepreședinte 
Consiliului de Stat’.

La solemnitate au partici
pat tovarășii Constantin Stă- 
tfescu, secretarul Consiliului 
de Stat', Matei Ghigiu, minis
trul construcțiilor industria
le, și Nicolae Tăbîrcă, prim- 
vicepreședinte al Comitetului 
pentru problemele consiliilor 
populare.

Subliniind semnificația săr
bătoririi „Zilei .constructoru
lui", tovarășul Emil Bodna-

a V-a unui număr 
muncitori, maiștri, 

ingineri, 
sectorul . de

econo-
cons-

distincții au fost
Emil

al

raș a relevat', în cuvîntul său, 
succesele obținute de ' detașa
mentul de constructori în rea
lizarea marilor obiective ale 
socialismului în patria noas
tră. „Acordarea acestor dis
tincții, a spus vorbitorul, cons
tituie o expresie a recunoaș
terii acestor succese, a a- 
portului pe care constructo
rii îl aduc la marile realizări 
ale socialismului.

In numele Comitetului Cen-. 
trai al Partidului, al Consi
liului de Stat, al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, vreau să 
vă transmit călduroase feli
citări și urări de noi își re
marcabile succese".

Referindu-șe la importan
tele sarcini care revin cons
tructorilor în acest an, tova
rășul Emil Bodnaraș a subli
niat semnificația chemării a- 
dresat'e de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu tuturor construc
torilor, de a-și onora în între
gime obligațiile ce le revin, 
de a lichida în cursul...lunilor 
august și septembrie rămîne- 
rile în urmă de pe unele'șan
tiere.

Mulțumind conducerii de 
partid și de stat, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru 
deosebita apreciere a activi
tății colectivelor de construc
tori din întreaga .țară, eroul 
muncii socialiste, Vasile Ciu- 
inacov, a spus : Chemare'a a- 
dresată de secretarul general 
al partidului a’ avut un am
plu, ecou în rîndul tuturor 
constructorilor .de.,. șa,nțiere 
de a-și concentra eforturile 
pentru recuperarea restanțe
lor și realizarea integrală a 
planului de investiții. Și eu, 
alături de cei 80 de membri 
ai brigăzii pe care o conduc; 
m-am angajat să îndeplinim 

• sarcinile trasate în acest an - 
pînă la 15 noiembrie. Asigur 
conducerea de partid și de 
stat că voi . munci > neobosit* 
pentru realizarea sarcinilor 
încredințate, pentru ridicarea 
nivelului pregătirji melc pro
fesionale și a membrilor bri
găzii ce o conduc, pentru a 
spori participarea noastră la 
realizarea, mărețului program 
de investiții și construcții, la 
înfăptuirea înainte de ter
men a planului cincinal și în 
sectorul de construcții-montaj.

„Fiecare dintre noi — a 
spus ing. Gheorghe Mircea 
Popoviciu. directorul Trustu
lui de construcții industria
le Cluj — este conștient de. 
necesitatea înfăptuirii integra
le și înainte de termen a mă
rețului program de investiții, 
este însuflețit de. chemarea 
adresată de tovarășul' Nicolae 
Ceaușescu pentru obținerea 
unor ritmuri înalte de execu
ție pe toate șantierele. A- 
ceastă chemare pătrunsă de 
un înalt și fierbinte patriotism 
— a spus el — constituie un 
îndemn cu profundă rezonan
ță, urmat cu încredere de toți 
oamenii muncii, de toți lucră
torii șantierelor de construc
ții. Dorim să transmitem to
varășului Nicolae . Ceaușescu 
angajamentul constructorilor 
de a scurta continuii duratele 
de realizare a lucrărilor de 
construcții și de a spori efi
ciența activității noastre".

*

Prin Decret' al Consiliului 
de Stat, cil prilejul Zilei Cons
tructorului au .mai fost con
ferite un număr de 125 de 
ordine și 579 de medalii unor 
muncitori, maiștri, tehnicieni 
și ingineri.

. (Agerpres)

Dezbaterile din Comitetul pentru dezarmare
! de la Geneva

Manifestări consacrate
Zilei de

M r\ I A 18 AUGUST

GENEVA 17 (Agerpres). 
Tn cadrul ședinței de joi. 
Comitetului pentru dezarma
re de. la Geneva, a luat cuvîn
tul reprezentantul Suediei, 
ambasadorul Lennart Ecker- 
berg, care s-a referit la pro
blema interzicerii perfecționă
rii, producției' și stocării ar
melor chimice, aflată pe agen
da actualei sesiuni a negocie
rilor de dezarmare.

Declarîndu-se pentru înche
ierea unui acord privind pro
hibirea armelor chimicș, dele- 

. gatul suedez a atras atenția 
asupra necesității ca documen
tul ce va fi elaborat să con
țină prevederi specifice relati
ve la interzicerea așa-numite-

a
lor „arme chimice binare"
— produse din substanțe chi
mice cu aplicabilități pașnice, 
civile, dar care pot fi, în caz 
de conflict, utilizate, în ames
tec, ca mijloace chimice de 
luptă. „In condițiile existenței 
unei tehnologii pentru produ
cerea armelor chimice binare
— a declarat vorbitorul — 
chiar cunoștințele • tehnologice 
simple pot fi suficiente pentru 
fabricarea, intr-un timp scurt, 
în instalații ale industriei chi
mice obișnuite, a unor com- 
ponenți pentru agenții chimici 
de luptă, atunci cînd este ne
voie". Am ridicat această pro
blemă a armelor chimice bi
nare, a adăugat oratorul, de-

oarece delegația suedeză a în
țeles că sînt în curs pregătiri
le pentru dobîndirea unor teh
nologii de fabricare a unor a- 
semenea arme. Referindu-se în 
continuare la lipsa de progre
se în negocierile pe tema inter
zicerii armelor chimice, repre
zentantul Suediei a făcut apel 
la delegația S.U.A. să prezin
te în Comitet propuneri con
crete privind un tratat în ma
terie, care să contribuie la de
pășirea imobilismului actual.

★
La Geneva s-a anunțat că 

actuala sesiune a Conferinței 
Comitetului pentru dezarmare 
urmează să se încheie la 30 
august a.c.

23 August

Jeno Fock 
și-a încheiat 

vizita 
la Moscova

MOSCOVA 17 (Agerpres). 
— După cum relatează agen
ția TASS, Jeno Fock, preșe
dintele Consiliului de Miniș
tri al R.P. Ungare, și-a în
cheiat .vineri, vizita la Mosco
va. El a' avut convorbiri cu 
Alexei Kosîghin. președinte
le Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., în legătură cu cola
borarea dintre cele două țări.

T- ♦

0 declarație
de protest a M.A.E. 

al R.D. Vietnam
HANOI 17 (Agerpres). — 

Purtătorul de cuvînt al Mi
nisterului Afacerilor Externe 
ăl R.D. Vietnam a dat publi
cității o declarație de protest' 
împotriva violării, la 14 au
gust, a spațiului aerian al 
R.D.V. de avioane americane 
de recunoaștere. In declara
ție se cere încetarea imedia
tă și definitivă a unor, aseme
nea acțiuni și . respectarea 
strictă a Acordului privind 
încetarea războiului și resta
bilirea păcii în Vietnam, Și 
a Comunicatului comun sem- 
nat -la Paris, la 13 iunie 1973.

Acțiuni greviste 
în Anglia

LONDRA 17 (Agerpres). — 
Mai mult de o treime din cei • 
23 000 de lucrători- ai com
paniei engleze constructoare 
de automobile „Chrysler" se 
află în grevă tehnică, ca ur
mare a întreruperii lucrului 
de către electricienii acestei 
firme.

Reprezentanți ai conducerii 
companiei au declarat că, 
în eventualitatea prelungirii 
grevei electricienilor, uzina 
va ' fi complet închisă.

Intervenție românească
în Comisia Federației

1

A.

Mondiale a Asociațiilor
pentru Națiunile Unite

PEKIN 17 — Coresponden
tul Agerpres, Iile Tecuță, 
transmite : In cadrul manifes
tărilor care au loc cu ocazia 
celei de-a 29-a aniversări a 
insurecției naționale antifas
ciste armate din România, la 
Pekin a avut loc, la 17 august, 
o conferință de presă la care 
au participat numeroși repre
zentanți ai presei chineze. Cu 
acest prilej, ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al 
României, Nicolae Gavrilescu, 
a făcut o amplă expunere des
pre rezultatele obținute de po
porul român în anii de după 
eliberare în opera de edificare 
socialistă a țării, relevînd re
marcabilele succese cu care 
oamenii muncii din țara noas
tră întâmpină, anul acesta, 
marea sărbătoare.

★
BUDAPESTA 17 (Agerpres). 

— Cu prilejul celei de-a 29-a 
aniversări a insurecției națio
nale antifasciste armate, Ia 
Ambasada Republicii Socialis
te România din Budapesta a 
avut loc o conferință de presă. 
Ion Cotoț, ambasadorul Româ
niei Ia Budapesta, a vorbit 
despre însemnătatea zilei de 
23 August și a trecut în revis
tă succesele obținute de po-

porul român in acești 
«ini.

29 de

Ziarul „Popular", organ 
al C.C. al P. C. din Uruguay, 
a adresat patrioților și forțelor 
democratice din țară un apel 
pentru întărirea luptei in 
favoarea transformărilor poli
tice, relevînd, în același timp, 
caracterul progresist al pro
gramului elaborat de coaliția

GENEVA 17 (Agerpres). — 
In cadrul dezbaterilor Comi
siei pentru problemele educa
ției și tineretului a Conferin
ței Federației Mondiale a A- 
sociațiilor pentru Națiunile 
Unite, care își desfășoară iu- 
drările la Geneva; a luat cu
vîntul șeful delegației româ
ne, prof. dr. Dumitru Mazilu. 
Vorbitorul a subliniat impor
tanța deosebită a educației ti
neretului în spiritul ideilor 
nobile ale păcii, înțelegerii și 
cooperării internaționale, ară- 
tînd că România 
pentru promovarea 
ziderate majore în 
tinerei. generații.

Asociația Română, pentru 
Națiunile Unite, instituțiile

militează 
acestor dș-r 

formarea

naționale pentru instrucție 
educație pornesc de la realita
tea creșterii continue a rolului 
.tineretului în viața politică 
internă și internațională.

Reprezentantul român a 
relevat, în continuare, necesi
tatea intensificării activității 
Federației Mondiale și a aso
ciațiilor naționale pentru Na
țiunile Unite în direcția fo
losirii mijloacelor educative 
propri pentru realizarea pro
gramelor și rezoluțiilor adop
tate de Adunarea Generală a 
O.N.U, în acest sens.

:La discuții, în aceeași șe
dință au mai luat cuvîntul re
prezentanții asociațiilor - națio
nale din Iugoslavia, R. F. Ger
mania, Suedia, Finlanda, Un
garia, Indonezia, Pakistan, Ca
nada, Italia, precum și dele
gatul UNESCO.

Rerolutie adoptată de Comitetul
pentru decolonizare

Și

NEW YORK 17 (Agerpres). 
— .Comitetul pentru .decoloni
zare al O.N.U. a adoptat, joi, 
o rezoluție în legătură cu tri
miterea unei misiuni de infor
mare in' Insulele CornOre — 
cu statut de.,teritoriu de peste 
mări al Franței" — în vederea 
elaborării unor recomandări și 
măsuri, concrete care, să per
mită poporului acestor insule 
accesul complet și rapid la li
bertate și independență. Re
zoluția cere crearea condițiilor 
care să faciliteze îndeplinirea 
sarcinilor ce revin misiunii 
O.N.U.

Pe de altă parte,, documen
tul invită toate statele să a- 
corde ajutorul necesar

porului din acest teritoriu și 
mișcării sale, de eliberare na
țională, în eforturile depuse 
pentru a permite aplicarea 
declarației O.N.U. asupra li
chidării colonialismului.

po-

Zborul stațiilor automate sovietice
spre planeta Marte

MOSCOVA 17 (Agerpres). - 
Un comunicat difuzat de agen
ția TASS precizează că stațiile 
automate ,,Marte-4‘', „Marte-5*‘, 
„Marte-6" și „Marte-7'‘ își con
tinuă cu succes drumul spre pla
neta Marte ajungînd la o dis
tanță de Pămint cuprinsă intre 
2 și 8 milioane kilometri. In con.

fost 
zbor

formitate cu programul au 
efectuate două corecturi de 
la stațiile „Marte-6" și „Morte- 
7“. Aparatura instalată la bordul 
celor patru stații funcționează 
normal, fiind efectuate măsură
tori ale caracteristicilor spațiului 
interplanetar.

PETROȘANI — 7 Nolem 
brie; Simon Templar inter
vine ; Republica : Bariera i 
LONEA — Minerul : Fata 
care vinde flori ; VULCAN: 
In umbra violenței ; LU- 
PENI — Cultural . Grăbiți 
apusul soarelui ; Muncito
resc : Bulevardul romului : 
URICANI : Trei din Virgi
nia.

1 !

ușoară ; . 6,00——3.08 Radiopro 
gramul dimineții ; 8,08 Ma
tineu muzical ; 8,25 Omagiu 
partidului și patriei 
liste. Versuri: 8,30 La 
crofon, melodia 
9,00 Buletin de știri; 
Miorița ; 9,50 Muzică 
ră; 10,00 Buletin de 
10,05 Muzică populară ; 
Inedit muzical ; 10,30
siune muzicală de la 
cova ; 11,00 Buletin de 
11.05 Muzică Ușoară ; 
Turism : 11,35 „Partid, 
flamurile tale" 
de cîntece și versuri ; 12,00 
Discul zilei — formația 
„Sincron". 12,30 întîlnire cu 
melodia populară și inter
pretul preferat; 13,00 Ra
diojurnal ; 13.30 Radiodiver- 
tisment muzical ; 15,00 Bu
letin de știri ; 16,00 Radio
jurnal ; 17,00 Știință, tehni- 

---------------- că, fantezie;. 17,25 Pagini 
5,20---- Dragi...... corale • alese-:- 17,-40- „Steaua-

socia- 
rrii- 

preferată ;
9,30 

ușoa- 
știri ;

; 10,20 
E'mi- 
Mos- 
știri: 
11,15 
sub 

montaj

ferate ; Consemnări ;
20,50 La hanul melodiilor : 
21,25 Moment poetic ; 21.30 
Revistă- șlagărelor; 22,00
Radiojurnal; 22,30 Dans: 
24.00 Buletin de știri : 0.03 
—6,00 Estrada nocturnă.

9,00

9,30

I*

a>

PROGRAMUL 1. 5,00 Bu
letin de știri; 5.05 Melodii 
în zori de zi-; t,_. . ...
mi-s cîntecul“și jocul; 5.40 fără nume!.1.; 18,00 Orele se-
Jurnal agrar; 5,50 Muzică rii; 20,00 Zece melodii pre-

10,00
10,05

(7). 
nicio- 

fără

Curs de limbă germa
nă. Recapitulare 
A fost... odată . ca 
dată... „Tinerețe 
bătrînețe" (II).
Telex.
Ansamblul folcloric 
al Uzinei de autoca-

. mioane Brașov.
10,35 De vorbă cu gospodi

nele.
10,55 Roman foileton. „Noi- 
..... -"ie aventuri' ale.... Muș-' 

.. chetarilor." Reluarea 
episodului VI.

Redacția }i administrația ilarului; Petroșani, strada Republicii, nr, 90, telefon: 1662.

11,45
12,30
13,00
16,00
16,05

16,25
16.30

Biblioteca pentru, toți- 
Telerama (reluare). . 
Telejurnal.
Telex. <
Caleidoscop 
artistic.
Publicitate.
Emisiune în 
mană.
Teletop ‘73.
Craiova . — 
1001 de seri

18,15
19,00
19,20
19,30 Telejurnal. 
20,00
20,05

cultural-

limba ger-

reportaj.

Cîntecul săptămînii.
52 de inițiative în 
de săptămîni. 
Tel.-eneiclopedia.
• Letopiseț.
• Breviar.
• Coloana vertebrală.

20,55 Publicitate.
21,00 Film serial : Mannix.
21,50 Emisiune muzicală fil

mată de la Mamaia 
la Mangalia.

■ 22,30 Telejurnal.
22,40 Sport. Jocurile mon

diale universitare

20,15

52

★
ULAN BATOR 17 

pres). — Cu prilejul celei de-a 
29-a aniversări a Zilei de 23 
August 1944, în sala de expo
ziții a Comitetului Uniunii 
Artiștilor Plastici din R. P. 
Mongolă, la Ulan Bator, s-a 
deschis o expoziție româneas
că de pictură.

★
ANKARA 17 (Agerpres). — 

Ambasadorul Republicii Socia
liste România Ia Ankara, 
George Marin, a organizat o 
conferință de presă în cadrul 
căreia a vorbit despre semni
ficația marii sărbători a po
porului român — 23 August, 
despre realizările deosebite 
obținute de România in dez
voltarea sa economică și so
cială, subliniind activitatea 
țării noastre în promovarea 
unei politici active de pace și 
largă cooperare internațională. 
Vorbitorul a evidențiat, tot
odată, poziția constructivă a 
României socialiste în proble
mele securității europene, co
laborării în regiunea balcani
că, precum și în alte chestiuni 
internaționale actuale.

(Ager-

Reuniunea miniștrilor de externe 
ai Libanului și Siriei

BEIRUT 17 — Corespon
dentul Agerpres, Crăciun Io- 
nescu, transmite : Vineri, în 
localitatea libaneză Chtaura, 
a avut loc o nouă întîlnire 
între miniștrii de externe ai 
Libanului și Siriei, consacra
tă normalizării relațiilor din
tre cele două țări. La sf-îrșit'ul 
reuniunii, în capitala libaneză 
s-a anunțat că cei doi miniș
tri au semnat un acord pri-

vind „reglementarea relați
ilor și intereselor comune si 
mutuale între cele două țări".

La cîteva ore după reuniu
nea de Ia Chtaura, în capita
la Siriei a fost dat' publicității 
un comunicat prin care s-a 
anunțat că această țară a hotă- 
rît să redeschidă frontiera 
cu Libanul. începînd de vi
neri de la ora 14,00 GMT.

Deturnarea unui alt avion 
de pasageri libian

Agențiile internaționale de 
presă informează că un avion 
„Boeing 720", aparținînd com
paniei „Middle East Airlines", 
care efectua cursa Benghazi — 
Beirut, avînd la bord 116 pa
sageri și 10 membri ai echi
pajului, a fost deturnat deasu
pra Nicosiei. Pilotul avionului 
a anunțat turnul de control 
de pe aeroportul din Nicosia 
că este constrîns să se îndrep
te spre aeroportul israelian 
Lod.

La intrarea în spațiul aeri
an al Israelului avionul de
turnat a fost încadrat de două 
avioane israeliene de vînătoa-

re și, escortat, 
aeroportul Isod. 
liană a pătruns 
anunțat că autorul deturnării, 
identificat ca fiind Mohammed 
Altoumi, în vîrstă de 37 de 
ani, posesor al unui pașaport 
libian, a fost arestat urmînd 
a fi judecat pentru actul co
mis.

Avionul companiei „Middle 
East Airlines", avînd la bord 
toți pasagerii, a părăsit ulte
rior aeroportul Lod, aterizînd 
la Beirut.

Ambasadorul libian la Bag
dad, aflat printre pasagerii a- 
vionului deturnat, a declarat 
— la sosirea în capitala liba
neză — că autorul deturnării 
nu este libian sau arab.

a aterizat pe 
Poliția israe- 
în avion și a

Cînd va fi lansat
cel de-al treilea echipaj

al misiunii
HOUSTON 17. (Agerpres). — 

In timp ce astronauții aflați 
la bordul stației „Skylab" au 
efectuat, joi, în cadrul pro
gramului lor de cercetări, noi 
observații științifice asupra 
Soarelui și a unor zone din 
Africa, afectate de secetă, a- 
genția spațială a anunțat la 
centrul de la Houston că data 
probabilă pentru lansarea ce
lui de-al treilea echipaj al 
„Skylab“-ului a fost fixată 
pentru 9 noiembrie. Inițial s-a 
manifestat intenția ca lansa
rea următoarei formații să ai
bă loc la cîteva zile după în
cheierea actualei misiuni, la 
25 septembrie, dar William 
Schneider, directorul progra-

LOTO
La tragerea LOTO din 17 

august 1973 au fost extrase 
următoarele numere :

Extragerea I : 28.. 3, 88,
85, 5, 29, 69, 52, 79.

Extragerea a II-a : 37, 46, 
44, 42, 21, 64, 63, 15, 62.

Fond de premii 1 127 234

VfeeM^n
Valorile temperaturii 

registrate în cursul zilei 
ieri ;

Maximele : Petroșani : 23 
grade ; Paring : 14 grade.

Minimele Petroșani : 8
grade : Paring : 7 grade.

PENTRU . URMATOA^ 
RELE 24 DE ORE : Vreme 
instabilă cu cer variabil. Vor 
cădea precipitații slabe sub 
formă de . averse însoțite de 
descărcări electrice. Vînt 
slab pînă la potrivit din sec
torul nordic.

î ri
de

(Agerpres)

»»
mului „Skylab", a anunțat joi 
că a fost aleasă o dată mai 
tîrzie pentru a permite astro- 
nauților să urmărească evolu
ția cometei „Kohoutek", con
siderată de oamenii de știință 
drept „cometa secolului".

In luna decembrie, „Kohou
tek" va fi cel mai strălucitor 
obiect 
rilor, 
50 de 
cea a 
a uimit lumea în 1910.

Membrii echipajului „Sky- 
lab-3“ vor fi astronauții Ge
rald Carr, William R. Pogue 
și dr. Edward Gibson. Ei vor 
rămîne pe orbită opt săptă- 
minî, timp în care, aflați dea
supra atmosferei terestre, vor 
putea obține imagini, în con
diții foarte bune, ale cometei. 
Sute de savanți sînt preocu
pați de observațiile pe care le 
vor face asupra cometei de 
origine necunoscută, după li
nele ipoteze datînd de la în
ceputul formării sistemului 
nostru solar.

de pe cer înaintea zo- 
cu o luminozitate
ori mai intensă 
cometei „Halley",

de 
decît 
care

forțelor de stingă în vederea 
ieșirii din actuala situație de 
criză.

+ Secretarul general al 
Partidului African al Indepen
denței din Guineea-Bissau și 
Insulele Capului Verde. Aris
tide Pereira, a sosit, joi, in 
fruntea unei delegații a 
PAIGC, în Nigeria.

Guvernul libian a anun
țat, joi, semnarea unui acord 
de participare cu compania 
americană „Oasis Oii", prin 
care Libia a preluat controlul 
asupra a 51 la sută din opera
țiunile companiei de pe teri
toriul său.

< Popularitatea Partidului 
liberal din Marea Britanie a 
atins nivelul său cel mai ri
dicat din ultimii 35 de ani, în 
timp ce laburiștii și, mai ales, 
conservatorii pierd un număr 
substanțial de voturi ; aceas
ta este concluzia unui sondaj 
efectuat de Institutul „Gallup" 
în rîndul alegătorilor brita 
nici, ale cărui rezultate au 
fost publicate joi de ziarul 
„Daily Telegraph".

♦ Federația Internațională 
a Muncitorilor Metaiurgiști 
(FIOM), al cărui sediu se află 
la Geneva, a anunțat că va 
acorda întregul sprijin greviș
tilor de la uzinele „LIP".

Cu ocazia împlinirii a 15 
ani de activitate a Asociației 
„Pro Venesuela", președintele 
acesteia. Reinaldo Cervini, s-a 
pronunțat pentru naționaliza
rea neîntîrziată a industriei 
petroliere a Venezuelei. Ei a 
relevat necesitatea trecerii sub 
controlul statului a tuturor bu
nurilor și a instalațiilor mono
polurilor petroliere străine, 
care realizează beneficii în
semnate din exploatarea bogă
țiilor naturale ale Venezueiei.

> Autoritățile rasiste din 
Rhodesia au intentat proces 
unui număr de 99 studenți a- 
fricani, arestați în urma am
plelor manifestații care 
avut loc la începutul 
august, la Universitatea 
Salisbury, în semn de 
test față de politica de
criminare rasială practicată 
de regimul minoritar al lui 
Ian Smith.

au 
lunii 

din 
pro- 
dis-

FWttl DIVERS PE GLOB
AMSTERDAM 17 (Ager

pres). — Un avion al marinei 
olandeze s-a prăbușit în Ma
rea Nordului, în 
de Scheveningen. 
persoane aflate la 
fost salvate.

apropiere
Cele 14 
bord au

★

NEW YORK 17 (Agerpres). 
— O locuitoare din Chicago, 
pe numele ei Dorothy Na
pier, întoreîndu-se acasă a 
surprins în apartamentul său 
un spărgător. Fără să-și piar
dă cumpătul, curajoasa 
meie 
roului 
să-l dea pe 
poliției, nu 
a-l pune să 
rul și să-i 
deaua...

avut loc în orașul belgian 
Anvers a fost adjudecat, în 
schimbul sumei de 20 de do
lari, un pikup sistem valiză. 
Nu mică i-a fost mirarea nou
lui proprietar cînd a desco
perit, încă în sala unde se 
desfășura licitația, o sumă 
de bani în valută belgiană 
valor ind aproape 20 000 de 
dolari. In prezent, tribuna
lului ii revine sarcina, deloc 
ușoară, de a stabili cui apar
țin respectivii bani — statu
lui sau norocosului proprie
tar.

fe- 
a scos din sertarul bi- 
un pistol și a hotărît 

infractor pe mina 
însă înainte de 
dea cu aspirato- 
lustruiască po-

PARIS
In cadrul

Telex
FRANKFURT PE MAIN 17 

(Agerpres). — Uniunea euro
peană de tenis de masă a sta
bilit clasamentele celor mai 
bune jucătoare și celor mai 
buni jucători de pe continent. 
In clasamentul feminin, pe 
primul loc se află Kishazi 
(Ungaria), urmată de ceho
slovaca Grofova și 
Rudnova. Maria 
(România) ocupă locul 6, după 
Magos (Ungaria) și Ratberg 
(Suedia).

Clasamentul masculin: 1.
Bengtsson (Suedia); 2. Johan
son (Suedia); 3. Stipanici (Iu
goslavia) : 4. Surbek (Iugosla
via) ; 5. Orlowski (Cehoslova
cia) î 6. Jonyer (Ungaria); 7. 
Secretin (Franța) etc.

sovietica 
Alexandru

★

17 (Agerpres). — 
unei licitații ce a

★

LONDRA 17 (Agerpres). — 
Ziua de 16 august a fost, pen
tru locuitorii Londrei, cea 
mai caldă din ultimii 20 de 
ani. La ora 3 după-amiază, 
temperatura aerului a depă
șit 31 de grade Celsius la 
umbră, căldură neobișnuită 
pentru Anglia, țară Înconju
rată de mare.

RIO DE JANEIRO 17 (A- 
gerpres). — Cu o rundă înain
te de terminarea turneului 
interzonal de șah de Ia Petro- 
polis, în clasament conduc 
Costa Mecking (Brazilia) și 
Lajos Portisch (Ungaria) cu 
cîte 11,5 puncte fiecare, ur
mați de Gheller (U.R.S.S.) 11 
puncte, Polugaevski (U.R.S.S.)
10.5 puncte, Hort (Cehoslova
cia), Smîslov (U.R.S.S.) 10
puncte, Bronstein (U.R.S.S.)
9.5 puncte, Liubojevici (Iugo
slavia), Savon (U.R.S.S.), Re- 
sehvsky (S.U.A.), Ivkov (Iugo
slavia) 8,5 puncte, Panno (Ar
gentina) 7,5 puncte, Gheorghiu 
(România), Keres (U.R.S.S.) 7 
puncte, Byasas (Canada) 6,5 
puncte, Tan (Singapore) 3

Telex
puncte, Hug (Elveția), Kagaf 
(Israel) 2,5 puncte.

In runda a 16-a șahistul ro
mân Florin Gheorghiu l-a în
vins in 41 de mutări pe fostul 
lider al turneului, marele ma
estru iugoslav Liubomir Liu< 
bojevici.

★
tragerii la sorți( 
jocurilor în Cupa 
următorul :

Potrivit 
programul 
Davis este

—. Sîmbătă : Stan Smith —< 
Toma Ovici și Riessen —< 
Năstase.

— Duminică : partida d» 
dublu: Năstase, Sântei — 
Smith, Van Dillen.

— Luni : Riessen — Ovici șl 
Smith — Năstase.

Meciurile încep in jurul o- 
rei 22 (ora Bucureștiului).
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