
FROIETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA I Primiri la tovarășul

fl

r

c;

ANUL XXX Nr. 7401

I! I i

11944-1973]

vAuguii

v.

■ tr

V'-B
.. ■ tf »?•.' < fl

1

1

.

■S!

duminica
19 AUGUST 1973 4 PAGINI 30 BANI

Vi

In cinstea marii sărbători
MUNCĂ ÎNSUFLEȚITĂ PE ȘANTIERE PENTRU

REALIZAREA OBIECTIVULUI

Cincinalul înainte de termeni

Forme vii, diversificate 
de extindere a experienței 

bune de muncă

„Vom preda
blocul

Organizația ac partid
ac pc șantier

inima care imprimă
pulsul muncii

Nicolae Ceaușescu

Senatorul brazilian Arsa Dutra
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat 
al Republicii'Socialiste Româ
nia. a primit, sîmbătă dimi
neața, pe senatorul Arso Du
tra, președintele 
brazilian din Uniunea 
parlamentară.

La întrevedere au 
pat tovarășii Ștefan

al Comitetului Cen- 
Partidului Comunist 
Mircea Malița, con- 
președintelui Consi-

Grupului
Intcr-

partici- 
Andrei,

secretar 
trai al 
Român, 
silier al
liului de Stat.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și senatorul Arso Dutra au a-

preciat cu satisfacție, stadiul 
pozitiv ai relațiilor româno- 
braziliene, exprimîndu-se do
rința reciprocă de a se ac
ționa în direcția extinderii și 
adîncirii colaborării bilate 
cale, în diverse domenii, ceea 
ce corespunde intereseloi 
ambelor popoare, înțelegeri' 
și- cooperării internaționale. Ir 
această ordine de idei, a fost 
relevat aportul parlamenta
rilor celor două state 1a pro
movarea raporturilor dintre 
țările lor.

In cursul convorbirii,
fost abordate, de asemenea, 
problerhe actuale, ale vieții 
internaționale, reliefîndu-se 
necesitatea dezvoltării unei

au

largi conlucrări între state și 
popoare pe baza egalității în 
drepturi, cu respectarea inde
pendenței și suveranității na
ționale.
reburile interne, a dreptului 
fiecărui 
oînul propriilor destine.

Senatorul Arso Dutra a 
o dresat șefului statului român 
profunde mulțumiri pentru 
onoarea de a-1 fi primit, a 
împărtășit impresiile din tim
pul vizitei în România, apre
cierile sale pentru realizările 
pe care a avut posibilitatea 
să le cunoască nemijlocit.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o ambianță de prietenie.

a neamestecului în

popor de a fi stă-

Ministrul egiptean Osman Badran
Sîmbătă, 18 august, tova

rășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste Româ
nia, a primit pe Osman Ba
dran, ministrul recuperării și 
punerii în valoare a terenu
rilor din Republica Arabă 
Egipt.

La întrevedere a participat 
tovarășul Barbu Popescu, 
șef al Departamentului 'Agri
culturii de Stat.

Intr-o atmosferă deosebit 
de cordială, a avut loc o 
convorbire în cadrul căreia 
au fost discutate probleme

privind 
borare 
Socialistă 
blica Arabă Egipt, 
du-se cu satisfacție 
luția lor mereu 
pe măsura dezvoltării 
tențialului economic al celor 
două țări.

In timpul întrevederii, s-a 
evocat însemnătatea deose
bită a vizitei oficiale efec
tuate. anul trecut, de tova
rășul Nicolae Ceaușescu în 
Republică Arabă Egipt, a 
convorbirilor avute cu' pre
ședintele Anwar Sadat, pen
tru întărirea prieteniei și co-

relațiile de cola- 
dintre Republica 
România și Repu- 

relevîn- 
evo- 

ascendentă.
po-

din- 
re le- 
părți 
înțe- 
acest

mai

con-

laborării. multilaterale 
tre cele două țării S-a 
vat hotărîrea ambelor 
de a transpune în viață 
legerile realizate cu
prilej, precum și de a promo
va noi forme de cooperare în 
Vederea valorificării tot 
depline a posibilităților exis
tențe pentru c-tinderea
lucrării reciproc avantajoa
se. In acest context, s-a apre
ciat că dezvoltarea cooperării 
în domeniul agriculturii, in
clusiv prin crearea de socie
tăți mixte, va contribui la 
amplificarea relațiilor econo
mice româno-egiptene.

Una din cerințele prioritare care stau in fața activității 
productive pe șantierele de construcții o constituie creșterea 
accentuată a eficienței de ansamblu a activității tehnico- 
economice. Modalitățile de realizare a acestui obiectiv sînt 
multiple și se referă atît la asigurarea unei baze tehnico- 
materiale corespunzătoare, ca premisă esențială a creșterii 
productivității muncii, cît și Ia continua 
ganizării ^muncii de execuție a lucrărilor 
toate compartimentele. . ,

Necesitatea îmbunătățirii organizării 
tive este subliniată in mod deosebit de 
indică ca direcții principale simplificarea structurilor orga
nizatorice, creșterea eficienței deciziilor prin fundamentarea 
lor temeinică, popularizarea și generalizarea metodelor îna
intate de muncă.

In acest context recentul schimb de experiență organizat 
în cadrul șantierului Valea Jiului al T.C.M.M. a constituit o 
inițiativă valoroasă, un bun prilej de analizare a resurselor

Bujor BOGDAN

la timp !“
șase - 240 metri pa- 
doisprezece - 6 metri 

minut

îmbunătățire a or- 
și de conducere in 

activității produc- 
Decretul 162 care

(Continuare in pag. □ 3-a)

■ „...De 
trați» de 
c.ubi. Mîine, din primul 
de lucru, începeai să zidim la 
nivelul următor, am dus deja 
uneltele. Să ne asigurați > din 
vreme-mortar, cărămidă, tot,ce 
trebuie și munca se va desfă
șura chiar mai bine decît azi".

...Ora 19. II întovărășesc pe 
maistrul constructor Victor Voi- 
cu în timp ce-și efectuează co
tidianul raid de sfîrșit de zi la 
formațiile de lucru de pe șan
tier a căror activitate o con
duce la punctul de lucru Aero
port din Petroșani. De trei și de 
cinci ori pe zi trece la fiecare 
echipă și, acolo unde situația o 
cere, se oprește asigurînd re
zolvarea problemelor ivite. 
Acum, însă, la finele unui 
schimb prelungit de lucru își 
înseamnă doar, în caietul său 
de evidență, tot ceea ce au 
executat formațiile de lucru no- 
tînd în același timp nec 
țile de materiale pentru 
următoare. ./

....De șase — 240 metri 
trați, de doisprezece - 6 
cubi. Mîine din primul minut de 
lucru...1'

Dialogul reprodus la început 
l-am surprins la al patrulea ni
vel al noului bloc turn în con
strucție la Aeroport — G 1-2.

Anton HOFFMAN

însuflețirea cu care mun
cesc colectivele de construc
tori de pe șantiere pentru în
făptuirea angajamentului luat 
de a recupera rămînerile în 
urmă și realiza în termen o- 
biectivele prevăzute, atinge în 
aceste zile de august fierbin
te cotele înalte ale dăruirii.

In acest cadru de eferves
cență creatoare organizațiile 
de partid au devenit adevă
ratele comandamente tactice 
și operative de conducere a 
întregii activități de investi
ții. Că organizația de partid 
reprezintă unitatea dinamică 
și propulsoare de energii u- 
mane, că fiecare comunist es
te un element’ înaintat, de a- 
vangardă, exemplu de com
portament în muncă, în pro
ducție, în viața de toate zi
lele. ne-o dovedesc exemple
le și faptele.

6 maistrul Florea Pa
tru, secretarul organi
zației de partid a șan

tierului 5 instalații. l-am găsit 
1a postul său de lucru. „Se 
muncește într-un ritm intens 
— ne declară — astfel și reali
zările noastre sînt mai bune de- 
cît a celorlalte șantiere. Dispu
nem de un efectiv complet și 
oamenii noștri au o înaltă 
calificare. Răminerile în ur
mă 1a lucrările de instalații 
sînt determinate de faptul că 
șantierul de construcții nu 
ne pune 1a dispoziție frontul 
de lucru planificat. Această 
situație este mai critică la 
Lupeni, unde formațiile de

lucru nu-și pot executa lucră
rile.

Desigur nu stăm indiferenți 
față de această situație. De 
aceea am pus în mișcare în
treaga capacitate organizato
rică și de mobilizare a colecti
vului pentru depășirea greu
tăților".

Biroul organizației de 
partid se preocupă insistent 
de rezolvarea problemelor ce 
se ivesc pe parcurs. Cunoaș
terea realităților concrete de 
pe șantier ajută organizația 
de partid să-și concentreze 
forțele pentru îndeplinirea 
sarcinilor ce revin din pro
gramul de investiții. „Nu vom 
preocupeți nici Un efort — con
tinuă maistrul Florea. Dărui
rea și ebnegatia m rpr' co” - 
tructorii șantierului răspund 
acestui imperativ o veueți t.t 
fiecare punct <ic lucru. Privi- 
ți-i pe oamenii din brigăzile 
de istalatOri conduse de 
COSTACHE MAFTEI, PA- 
RASCHIV FRINCU, ION SA- 
CHELARIE, RUBIN MANAȘ- 
CU, HARALAMBIE MORO- 
ȘAN, ADALBERT PETER, 
HARITON HARANGUȘ și 
veți putea observa ceea ce 
vă spun".

Hotărîrea de a răspunde 
cît mai plenar îndem
nului pe care conduce

rea partidului nostru la 
dresăt constructorilor am

a-

Cornel HOGMAN

(Continuare in pag. a 3-a)

NOUL AN ȘCOLAR
A

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 

Romania, va face, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, o vizită oficială în Republica

La invitația președintelui 
Republicii Costa Rica, Jose 
Figueres Ferrer, președintele 
Consiliului de Stat al Repu-

ț

Costa Rica
blicii Socialiste România, to- 

, varășul , Nicolae . . Ceaușescu, 
va face, împreună cu tovară
șa Elena Ceaușescu, o vizită

oficială în Republica Costa 
Rica, la începutul lunii sep
tembrie a.c.

Consiliul de Stat
- al

Republicii Socialiste România

DECRET
privind conferirea „Ordinului Muncii** clasa 

Centralei gazului metan Mediaș
Pentru participarea activă a colectivelor de 

oameni ai muncii din unitățile componente 
ale Centralei gazului metan Mediaș la opera 
de construire a socialismului în patria noastră, 
cu prilejul aniversării a 60 de ani de ex
ploatare a gazului metan în România,

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste 
România decretează:

ARTICOL UNIC. - Se conferă 
Muncii" clasa I Centralei gazului 
Mediaș.

I

„Ordinul 
metan

Președintele 
Consiliului de Stat, 

NICOLAE CEAUȘESCU

ATE LA POARTA"
CUM SINTEȚI PREGĂTIT! ?

In această perioadă s-a intensificat pregătirea sub loate 
aspectele în vederea deschiderii noului an de învățămint. Șco
lile, librăriile, magazinele de '* ' 
gul municipiu se pregătesc 
„bate la ușă".

Despre situația exactă a 
varășii ;

confecții pentru copii din între- 
febril pentru anul școlar care

pregătirilor ne-au informat to-

completarea studiilor.
— Cum este și normal, 

această perioadă 
șoară 
pentru 
laboratoare, 
și procurarea de material di

în 
se desfă- 

o intensă activitate 
amenajarea de noi 

confecționarea

m-♦ VICTOR BADAU, 
spector școlar :

— In urma analizelor și a 
verificărilor pe care le-am 
întreprins pe teren, pot a- 
firma că pină la 1 septembrie 
în toate școlile vor fi ter
minate lucrările în vederea 
deschiderii anului de înva- 
țămînt 1973-1974. Rămîne ca 
pînă la această dată să se 
termine noul local de școală 
cu 16 săli de clasă de la Pe
trila și să se procure mobilie
rul necesar căminului, cro
șei și grădiniței din Pe'trila.

— Care sînt în această pe
rioadă preocupările cadre
lor didactice ?

La balcoane — flori
Asociația de locatari din 

cartierul Aeroport Petro
șani a procurat din fon
duri proprii și a distribuit 
gratuit un număr de 850 lă- 
dițe din lemn pentru flori 
la balcoane. Pînă în pre
zent, au primit astfel de lă- 
dițe locatarii apartamente
lor cu balcoane de pe stră
zile Oituz, Unirii, Păcii și 
Independenței.
Articole de artizanat 

întreprinderea comercia
lă locală de stat pentru 
produse industriale a pus 
in vlnzare prin unitatea 
,,Degetarul“ din Petroșani, 
o serie de țesături cu mo
tive naționale ca perinife, 
șervetele, trăistuțe, poșete 
ș.a.

Produse de unitățile 
„Arta" Cluj și cooperativa 
„Arta meșteșugărească" din 
Tirgul Lăpușului, frumoa
sele articole de artizanat re
prezintă folclorul zonelor 
etnografice ale județelor 
Alba, Cluj și Sălaj.

Spectacol
Teatrul de comedie 

București prezintă în 
de 2 septembrie a.c., la
sa de cultură din Petroșani 
piesa „Preșul" de Ion Bă- 
ieșu.

Din distribuție fac parte 
Stela Popescu, Vasilica Tas- 
taman, Dem Savu, Aurel 
Giurumia, Mircea Șeptilici, 
Cornel Vulpe, Ion Lucian 
și alții. Regia este semnată 
de Ion Cojar.
Atelier școlar de minerit

Pentru noul an de învă- 
țămînt. Ia Lupeni au în
ceput lucrările de amena
jare a unui atelier pentru 
toate școlile 
Acesta este 
lier-școală cu 
nerit ș: va fi < 
jinul E. M. Lupeni și al 
preparației cu tot necesa
rul pentru activitatea sa 
specifică.

luai fie create laboratoare 
de fizică, chimie și, în mod 
deosebit, de biologie și cabi
nete de științe sociale. Pe 
lîngă aceasta, în atenția noas
tră stă/ dotarea corespunză
toare cu aparatura modernă 
care să permită 
lucrărilor în funcție 
vederile programelor 
ti ce.

— In ce stadiu se 
ceste pregătiri ?

—. In toate școlile 
cut inventarul materialului 
didactic existent, s-a stabilit 
necesarul. Sperăm ca pînă ' la 
1 . septembrie șă ne sosească 
aparatura solicitată. Aș dori 
să precizez că pe lîngă cele 
două microîntreprinderi crea- 

la finele anului școlar

modernă 
efectuarea 

de pre- 
anali-

s-a fă-

D. CALIN 
I. FIERARI)

din 
ziua 
Ca-

pa- 
metri

(Continuare in pag. a 3-a)

pregătirea 
examenele 
a salaria- 

indus triale 
înscriși

> din oraș, 
primul ate- 

profil de mi- 
dotat cu spri-

află a-

DUMINICALE

— Anecdote

Citiți reporta jul în pagina a 3-a— Rubrica „Rebus"

— Cadrele didactice se
află, o parte, angrenate în
examenele de bacalaureat, al
tele desfășoară 
elevilor pentru 
restante precum și 
ț.ilor din unitățile 

Văii Jiului

dactic.
— In vederea moderniză

rii continue a învățămîntului 
din municipiul nostru s-a 
preconizat încă de la sfîrșitul 
anului trecut ca în unele școli 
din Petrila. Petroșani, 
can, Lupeni și Uricani

In pagina a 2-a

DEFILEUL — file din epopeea insurecției

Răspundem celor ce ne scriu

Anii devenirii noastre
Reportaj, 

acasă la mineri...
mai multe ori laNoi, reporterii, dorim să ajungem de cele 

faptul inedit, la gestul eroic, la substanța dăruirii. Uneori, însă, 
parcă nu e nevoie. Obișnuitul cotidian, atunci cînd ne aduce in 
față - pe aceleași coordonate ale muncii avintate - rezultatele 
dăruirii în muncă a oamenilor, are aceeași semnificație cu ine
ditul... Am urmărit, intr-un raid-fulger reportericesc, să aflăm, 
acasă la mineri, cum trăiesc ei ; să le cunoaștem cite ceva din 
viața intimă, familială, să le „surprindem*'... bucuriile și aspira
țiile faptului diurn să-i definim valențele, la scara celulei socie
tății-.

Am pornit-o pe străzile cartierului „Aeroport" al 
niului, vizitind mai întii cele 4 blocuri date în folosință 
an - totalizind 170 de apartamente, dintre care in 101 
familii de mineri. Am trecut apoi prin alte blocuri, prin 
cuințe. Absolut la întimplare. Nimic „premeditat". Am 
vorbă cu mineri, cu soțiile acestora, cu copiii lor. Am vorbit des
pre ei, despre bucuriile lor, despre traiul lor îndestulat, despre... 
orice am vorbit. Cum trăiesc minerii ? Vorba aceea : Cine-i harnic 
și muncește...

Dar să concretizăm :

Petroșa- 
in acest 
locuiesc 
alte lo- 
stat de

(Continuare in pag. a 3-a)
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< arma rafalelor de mi-
I tralieră șt de pistoale 
"" automate încetase a- 

proape cu totul în lunca lar
gă ce se deschide la ieșirea 
din defileu. Era ceasul a- 
mUrgului și, din munți, se lă
sase în depresiune o 
răcoroasă. Micul oraș 
silvan, așezat la cîțiva kilo
metri de la ieșirea din defileu, 
trăia încă intens atmosfera a- 
cestei prime lupte cu hitle- 
riștii. Cei doi priveau cum 
rămășițele coloanei hitleriste 
se scurgeau spre cîmpie, că
tre Banat și pe chipuri li se 
întipărise parcă mirarea că 
laolaltă cu alți localnici și 
ostași români avuseseră tăria 
și curajul să țină piept unor 
iorțe atît de puternice. In sa- 

o 
ge-

boare
tran-

ordin să rămînă în apărare în 
acest punct de la marginea o- 
rășelului. Dohotaru privi lung 
spre cei care se îndepărtau, 
cu o undă de regret că nu va 
fi și el acolo pe stîncile ce 
străjuiesc defileul. Iși aminti 
de bătălia de la Posada de a- 
cum mai bine de 600 de ani 
și zîmbi semnificativ. Apoi, 
în clipa de răgaz ce urmă du-

re I Ce așteaptă legăturile as
tea de grenade ?

Se scurse parcă o veșnicie 
pînă cînd, dinspre defileu, se 
prăvăli jos, în vale, vuietul 
celor dinții rafale de mitrali
ere și explozii de grenade. 
Mai mult decît sigur că fas
ciștii fuseseră foarte prevăză
tori, deoarece armele lor în
cepură să tragă violent asu
pra versanjilor defileului de

lopeta lui unsuroasă, cu 
pușcă mitralieră între 
nunchi, Arcadie Cotiga — lă
cătuș mecanic la singura în
treprindere industrială din o- 
rășel — îi zise tlnărului ostaș, 
care ședea alături și-și cură
ța tacticos Z.B.-ul:

— Vezi, băiete, li s-a în
fundat de tot 1 Nici în gaură 
de șarpe nu scapă ei I La Bu
curești au fost puși cu botul 
pe labe. La Constanța, la fel. 
Tot așa și la Severin. Pretu
tindeni, dușmanul simte mî- 
nia noastră, pumnul nostru.

Ostașul, un recrut pe nume 
Dohotaru, Vasile Dohotaru, 
se mulțumi să spună doar a- 
tît:

— Le-a sunat ceasul, nene, 
e clar I

Pe străzi, animația crescuse 
din nou. Grupuri de soldați, 
împreună cu numeroși civili 
cărora li se dăduseră arme și 
muniție, se îndreptau fie spre 
ieșirea din defileu, fie spre 
punctele dominante din dreap
ta și stingă șoselei pietruite. 
Cotiga și Dohotaru aflară nu- 
maidecît pricina acestor 
mișcări: la oficiul poștal ve
nise prin telefon vestea că o 
nouă coloană hitleristă în
cerca să se strecoare prin de
fileu, pentru a se retrage că
tre vest. Lăcătușul mecanic și 
recrutul erau gata să alerge 
cu ceilalți printre motocicle
tele și mașinile, nemțești sfă- 
rimate pe drum, cînd primiră

insurecției

Defileul
se mina la buzunarul interior 
al bluzei. Un fior de emoție 
îi străbătu toată ființa cînd 
simți între degete obiectul 
căutat: foaia aceea de ziar, 
din 24 august, cu Declarația 
Partidului Comunist Român, 
foaia aceea care era o înflă
cărată chemare la luptă, pe 
care o citise și o răscitise cu 
sufletul la gură, era acolo lin
gă inimă. I-o dăduse nea
cadie Cotiga, despre care știa 
doar atît că este lăcătuș me
canic și comunist. „Citește-o, 
băiete, ii spusese muncitorul, 
ca să vezi pentru ce am ridi
cat armele, pentru ce ne ba
tem 1“

După vreun 
dinspre munți 
vuiet.

— Se pare,
încordîndu-și auzul, că 
Dacă nu mă înșel, cred că în 
coloană sînt și blindate. Auzi 
un duduit aspru, greu ?

— Ei și ce ? Nu sîntem pre
gătiți să luptăm și contra tan
curilor ? Privește colea, tine-

Ar-

ceas 
răzbi

grăi

șij ceva, 
un fel de

' recrutul, 
vin.

unde erau împroșcați cu foc. 
Cîteva explozii puternice fă

cură să se cutremure pămîn- 
tul și văzduhul, iar spre cer, 
în negura serii de vară, țlș- 
niră uriașe limbi de ioc.

— Uite, nea Cotiga, strigă 
entuziasmat Dohotaru, uite 
cum ard mașinile nemților I 
Așa, fraților, nu vă lăsați, in- 
cendiați-i.

Alte explozii la fel de nă
prasnice, alte limbi de foc a- 
dăugate celorlalte vîlvătăi. 
Geamăte amestecate cu stri
găte de luptă, cu explozii și 
cu rafale de arme automate 
răsunau iară contenire. Lup
tele erau în toi, dar încă dez- 
nodămîntul nu putea fi stabi
lit cu exactitate.

Iată, un tanc inamic a reu
șit să iasă din impresurare și 
să gonească în viteză pe 
drum, urmat la scurt timp de 
încă unul și de grupuri de 
soldați hitleriști care reuși
seră să debarce de pe mașini 
și să scape prin fugă.

— Fii gata, tinere I șopti 
calm Arcadie Cotiga. Eu a 
runc o legătură de grenade 
tu sticlele incendiare I

Cînd primul tanc iși făcu 
apariția lăcătușul mecanic a- 
runcă înaintea șenilei grena
dele, în timp ce recrutul az- 
vîrli cu putere două sticle in
cendiare la încheietura ture
lei. Explozie, vîlvătăi de flă
cări și, cit ai clipi, colosul de 
oțel vira și se prăvăli în rîpa 
din dreapta șoselei. Celălalt 
tanc opri, ezitînd, apoi își ur
mă calea, precaut, răzînd 
stingă șoselei cu pînza deasă 
de foc a mitralierei. In urma 
sa veneau pilcuri — pilcuri, 
soldați în uniforme brun-ver- 
zui.

Cotiga și Dohotaru își pun 
în funcțiune armele, secerind 
rîndurile hitleriștilor. încă o 
legătură de grenade și încă o 
sticlă incendiară aruncate de 
ei cu precizie, la momentul 
potrivit, dau peste cap și al 
doilea tanc. Sub ploaia de 
gloanțe, fasciștii cad ca rete
zați de coasă. Intr-un tîrziu, 
pușca mitralieră mînuită de 
Cotiga tace...

— Băiete, un încărcător!
Dar nu mai erau altele. Fu

sese ultimul.
Cotiga simți o durere ascu

țită în umărul sting. Avu sen
zația că privirea i se Înce
țoșează și puterile îl părăsesc. 
Zise totuși:

— Nu mai e muniție ? Nu-i 
nimic I Luptăm cu grenadele 1

Inșfăcară grenadă după 
grenadă, aruncîndu-le înain
tea hitleriștilor, care trăgeau 
disperați din mers. In clipa 
următoare însă, lăcătușul me
canic se lăsă într-o, rină : un 
alt glonte 11 lovi în umărul 
drept. Recrutul, rănit și el, se 
aplecă asupra tovarășului 
său, zicînd :

— Uite, nea Arcadie, colea 
e o grădină ferită de gloanțe. 
Hai, te ajut să mergi 1

Dar Arcadie Cotiga refuză. 
Cu ultimele puteri mai apucă 
o grenadă și o azvîrli cu se
te înaintea unui pilc de hi
tleriști. Apoi pleoapele îi de
venită grele, ca de plumb.

In timp ce, în noapte, sub 
cerul înstelat, tovarășul Iui, 
tovarășii săi luptau, luptau.

Dragostea de carte
se cultivă

N. POP

de
re
ia

In primul an 
liceu era foarte 
ținută, mai ales 
orele de literatură, 
deși se pregătea cu 
conștiinciozitate pen
tru fiecare oră. ~ 
multe ori ar 
să comenteze 
nume fapt 
să-și expună 
de vedere, < 
îndrăznea. Nu 
curajul 
faptul că se simțea 
dominată de elevii cu 
mai multă îndrăznea
lă, însă cu nimic su
periori în ceea ce 
privește cantitatea 
de cunoștințe acumu
late. Cu alte cuvinte 
nu reușea să se des
prindă de. ea, de e- 
moțiile care o stăpî- 
neau. In anul urmă
tor s-a impus prin- 
tr-un referat de sin
teză și mi-am dat 
seama că-i pot cere 
mai mult, c-o pot și 
că trebuie s-o antre
nez la discuții care 
să-i prilej uiască o a- 
firmare pe măsura 
pregătirii, pasiunii și 
originalității sale în

De 
fi dorit 

; un a- 
literar, 

punctul 
dar nu 

avea 
și pentru

gîndirea fenomenului 
literar în general.

Și, treptat, emoți
ile au fost învinse de 
dragostea pentru li
teratură, încrederea 
acordată antrenînd-o 
permanent, obligîn- 
d-o în același timp 
Ia muncă susținută, 
metodic și ritmic. 
După fiecare an în
cheiat mărturisirea: 

„A trecut cu bine, 
dar am emoții pen
tru la anul. Ce să 
fac 7 Ce trebuie să 
citesc 7 Vă rog să-mi 
veniți în ajutor, 
timp în vacanța 
vară".

Anii au trecut 
bacalaureatul
la ușă. Deși asimila
se materia fiecărui 
an și o recapitulase, 
emoțiile n-au 
t-o. Se frămînta 
permanență la 
dul subiectului 
la lucrarea scrisă, 
punctele biletului 
la proba orală ca 
cum acestea ar putea 
fi din capitolele pes
te care nici măcar nu 
se uitase.

Am 
de

Și 
bătea

ocoli- 
în 

gîn- 
de 
la 
de
Și

ȘiBineînțeles că 
peste ultimul obsta
col liceal a trecut cu 
bine. Dar nu și-a per
mis răgaz, deoarece 
intrase în febra pre
gătirilor pentru ad
miterea la facultate. 
Iși alesese filologia 
Gînduri, 
griji, emoții. Le-a în
fruntat cu bine, 
cum e studentă, 
rința i s-a 
Parcă nu-i 
creadă.

Cu toate 
multe săptămîni 
nă la 
cursurilor, cu 
Că are nevoie de 
dihnă, de liniște, 
frămîntă pentru ceea 
ce va fi.

O întîlnisem zilele 
trecute. Mi-a spus 
că dorește să-i vor
besc despre structu
ra anului întîi, pen
tru că nu știe nimic 
despre cursuri și ar 
vrea să citească ce
va, să-și conspecteze 
de pe acum deoare
ce simte că trebuie 
să facă acest lucru. 
De ce 7 Plusul acela

speranțe,

A-
Do- 

împlinit. 
venea să

că sînt
pî- 

începerea 
toate

o-
se

de conștiinciozitate 
este alimentat fireș
te, de emoții.

I-am spus că unui 
filolog i se potriveș
te starea emotivă. 
Ba, chiar îi e necesa
ră. Cu o condiție : să 
nu îmbine sau să nu 
fie un paravan pentru 
lipsa de pregătire. 
De carte trebuie să 
te apropii cu sfială 
și respect, iar la rîn
dul tău cum vei a- 
junge în fața elevilor 
să faci același lucru. 
Dragostea de carte 
se cultivă, nu se im
pune/se declanșează 
scînteia iar apoi se 
întreține permanent 
flacăra.

De fapt, 
muncă cere 
și o pîlpîire 
nală. Și-apoi,
are o mare calitate : 
sensibilitatea. Ea tre
buie să vibreze me
reu în fața frumosu
lui meseriei, a natu
rii și a vieții.

fiecare 
pasiune 
emoțio- 

omul

prof.
Mircea MUNTEANU

Un exemplu de urmat pentru alți 
gospodari ai străzii

O parte din cetățenii de pe 
strada Vasile Alecsandri din 
Petroșani străbătută de tra
seul canalizării -generale a 
Văii Jiului au trecut din pro
prie inițiativă — ceea ce le 
evidențiază calitățile de buni 
gospodari —, la nivelarea păr
ții carosabile a străzii, rea- 
menajarea șanțurilor de 
scurgere a apei și a trotuare
lor afectate de lucrările de 
construcție a canalului.

Pe linia aceleeași inițiative 
gospodărești demne de laudă, 
unii locatari ai străzii între 
care se numără Carol Jigman, 
Iosif Barna, Gheorghe Nicola, 
Gheorghe Pîrvu, Eugen Orodi, 
Alexandru Lenghel, Ludovic 
Konya și Nicolae Pop, folo
sind o parte din bolovanii 
scoși din șanțul canalizării, 
și-au construit chenare și bor
duri la marginea trotuarelor,

au pavat șanțul. Cit de nece
sar și, în același timp, de , u- 
til ar fi ca exemplul acestor 
gospodari să fie urmat de toți 
cetățenii de pe străzile Vasile 
Alecsandri, Gheorghe Dojași 
altele din partea de jos a o- 
rașului afectate de lucrările 
de canalizare.

Nu poate fi scutit de obliga
țiile lui nici șantierul I.L.H.S., 
care și-a mutat în prezent for
țele în alte puncte de lucru, 
lăsînd în urmă numeroase de- 

' nivelări și spărturi pe străzi. 
De aceea, o acțiune corobora
tă a șantierului și a cetățeni
lor de pe străzile străbătute 
de canalizare ar fi bine veni
tă, ar contribui la readucerea 
acestora cel puțin la aspectul 
lor anterior lucrărilor de ca
nalizare, le-ar reda ținuta ca
re le reprezintă cel mai bine.

T. TUFARU

de învățămînt
Odată cu noul an de învă

țămînt, elevii vor primi în fo
losință noi localuri de școli 
care urmează să fie recepțio
nate, treptat, în zilele premer
gătoare deschiderii cursurilor, 

baza 
va 
de

In 1973-1974, de pildă, 
școlară bucureșteană se 
îmbogăți cu alte 200 săli 
clasă — construite în cartie
rele Drumul Taberei și Belu. 
pe Bulevardul Armata Popo
rului și Șoseaua Olteniței — 
precum și cu noi grădinițe de 
copii, însumînd aproape 1 300 
de locuri.

Și elevii din localitățile ju
dețului Dolj voi; începe apro
piatul an școlar în noi localuri 
de învățămînt. Printre bene
ficiarii celor 90 săli de clasă 
ridicate în cuprinsul județu
lui respectiv, se află elevii u- 
nor școli generale din Craio
va, din comunele Urzicuța. 
Pielești, Băilești Vela, Nego-

iești și Giubega. La rîndul ei, 
rețeaua unităților de învăță
mînt din județul Hunedoara 
se extinde anul acesta cu nu
meroase edificii, noi ateliere- 
școală și laboratoare. In ora
șul siderurgiștilor hunedoreni 
se află în stadiu final de e- 
xecuție o școală generală cu 
24 săli de clasă și două grădi
nițe pentru preșcolari, cu cîte 
120 locuri fiecare.

In întreaga țară, baza mate
rială a învățămîntului nostru 
se îmbogățește în acest an 
prin construirea a 2 700 săli 
de clasă, precum și internate 
totalizînd 2 600 de locuri. In 
plus. în marile centre indus
triale ca București, Iași, Reși
ța și Timișoara se înalță noi 
grupuri școlare pentru pregă
tirea de cadre în diferite ra
muri ale industriei.

• ȘANTIERUL nr. 71 
C.C.F. Petroșani. Cele relata
te de dv. ziarului au fost cer
cetate de către conducerea 
E.G.L. care ne informează că 
a dispus repararea conductei 
și dezinfectarea 
tehnic de la blocul nr. 12 din 
str. Independenței Petroșani.

din noul Cod al muncii pre
vede că „Pentru orice preten
ții bănești ale persoanelor în
cadrate în muncă față de u- 
nitate — prejudicii suferite

sută a impozitului aferent ve
niturilor realizate la locul 
permanent de muncă dacă au 
în întreținerea lor mai mult 
de 3 persoane, care trăiesc ex-

subsolului

• ION STAICU, I.F.A. Vis- 
coza, Lupeni. Consultați ma
terialul „Dreptul de alocație 
de stat pentru copiii angaja- 
ților" apărut la rubrica „Să 
cunoaștem legile țării" a zia
rului nostru nr. 7393 din 10 
august a.c.

• NICOLAE FICIU, Vul
can : Pentru soluționarea pro
blemei despre care ne-ați 
scris, prezentați-vă Ia servi
ciul administrație al Consiliu
lui popular al orașului Vul
can (tovarășul Verdeș).

(Agerpres)
c DUMITRU MORARU,

E.M. Dîlja: Articolul 176 (2)

celor ce ne scriu
sau drepturi neacordate — 
termenul de sesizare este de 3 
ani de la data producerii pa
gubelor sau de la data cînd 
drepturile trebuiau să fie a- 
cordate".

Privitor la 
pozitului vă 
angajații, cu
pînă la 2 500 lei lunar, bene
ficiază de reducerea cu 30 la

clusiv din mijloacele acestuia.

reducerea im- 
comunicăm că, 
un salar tarifar

® NICOLAE MlCU, Lupeni. 
Sporurile ce se acordă la sta
bilirea drepturilor de pensie 
în cadrul asigurărilor sociale 
de stat, pentru salariații care 
au lucrat în locuri de muncă 
încadrate în grupele I și II 
sînt: de 6 luni pentru cei ca
re au lucrat în locurile de

muncă din grupa I și 3 luni 
pentru cei ce au lucrat în lo
curile de muncă grupa a Il-a.

Rezultă că dv, a- 
vînd în vedere că mun
ciți, efectiv în subteran, în ca
litate de miner, 14 ani, vi se 
acordă un spor Se vechime în 
muncă de 7 ani.

• MIHAI KOVACS. Băr- 
băteni. Legea nr. 12/1971, pre
vede că încadrarea în catego
rii superioare se face prin 
probă practică și verificarea 
cunoștințelor în fata comisiei 
tehnice de încadrare și pro
movare la care vor fi admiși 
muncitorii care îndeplinesc 
următoarele condiții: și-au 
realizat sarcinile la locul de 
muncă cu respectarea calită
ții prescrise ; îndeplinesc con
dițiile de pregătire și vechi
me. precum și acelea cuprin
se în indicatoarele tarifare de 
calificare, privitor la care pu
teți obține toate detaliile de 
la comitetul sindicatului al 
minei.

Pe urmele semnalelor 
critice ale ziarului

' ■' ", . ............. l

De discutat s-a discutat, dar...
Referitor la articolul „Ce 

nu ne-a plăcut", apărut în 
ziarul „Steagul roșu" nr. 
7314 din 10 martie a.c., de 
la întreprinderea comer
cială locală de stat 
pentru alimentație pu
blică Petroșani am primit 
sub semnătura directorului 
Constantin Secărea și a șe
fului biroului comercial, Va- 
leriu Marcau, următorul răs
puns :

„In legătură cu servirea 
necorespunzătoare a unități
lor noastre care au fost pro
gramate la petrecerea cîm- 
penească de la Lupeni. 
urma cercetărilor făcute 
noi, nu am putut stabili 
nitatea și salariatul care 
fi condiționat vînzarea berii 
numai cu lada. Este adevă
rat că berea s-a vîndut con
sumatorilor conform solicită
rilor acestora, adică mai 
multe sticle sau chiar cu la
da, atunci cînd erau în co-

în 
de 
u- 
ar

lectiv.
Am reținut, de asemenea, 

faptul că s-a creat aglome
rație din cauza punctelor de 
vînzare care au fost în nu
măr mic. Pentru viitor, va 
sta în atenția noastră ca în 
situații asemănătoare să sta
bilim mai multe puncte de 
desfacere, iar servirea popu
lației să se facă la nivel co
respunzător. Deficiențele res
pective au fost prelucrate 
cu salariații întreprinderii 
într-o ședință de grupă sin
dicală".

...De prelucrat e foarte bi
ne că s-au prelucrat, dar e- 
sențialul este dacă s-au tras 
și concluzii care pe viitor să 
ducă la evitarea repetării 
deficiențelor constatate în 
practica unor salariați ai în
treprinderii ! Numai atunci 
se poate spune că, într-ade- 
văr, discuția purtată cu per
sonalul întreprinderii și-a a- 
tins scopul vizat!

Tarzan
drogat

£1)

in-
Vasile MOLODEȚ

REBUS ■ REBUS

în 
cu

rotun- 
gre- 

deoa-

In 
cîn- 
um-

să tînărul dorind să 
euforia drogurilor ab- 

o mare cantitate de 
stupefiant mult mai

In zona Domelor trăiește 
o plantă care, în ciuda de
numirii sale, „Rouă Ceru
lui", este carnivoră. Aceas
tă ciudată însușire și-a că
pătat-o datorită condițiilor 
vitrege de mediu în care a 
fost nevoită să se adapte
ze ; teren sărac în substanțe

VERTICAL: 1) Autorul
povestirii „O recoltă nemai

nutritive. Denumirea ei ști
ințifică este „Drosus 
difolia" și derivă din 
cesul „drosus-rouă" 
rece glandulele plantei se-

cretă un lichid ca picăturile 
de rouă, folosit la digera- 
rea micilor insecte. Dat fiind 
interesul științific 
pe care-l prezintă, 
rotundifolia" a fost 
rată plantă rară și 
de lege.

deosebit 
„Drosus 

decla- 
ocrotită

ORIZONTAL: 1) Autorul 
poeziei „Definiția verii' — A 
scris poezia „Odihna lăutaru
lui"; 2) Lăsat pe vară — Co
sită; 3) In natură I — Auto
rul nuvelei „Secerișul"; 4) 
Un sport... răcoritor pe timp 
de vară — Dus vara de la 
arie — In nămol! 5) A com
pus cîntecul „Spic de grîu“ —- 
Fără lipsuri; 6) Poet clasic 
român — Grecia; 7) Din pie- 
Le! — Arată frumos; 8) Pu
țin suc ! — Culoare — A scris 
ciclul de poezii „Flăcări pe 
culmi"; 9) A scris volumul 
„Anotimpuri* — In amonte !; 
10) Fără probleme vara — 
Călduri estivale; 11) Șeful 
sectorului „foc" — Te pri
mește vara la Mamaia.

pomenită" — A scris poves
tirea „Ni s-au întîmplat în 
tabără"; 2) Autorul pînzei 
„In lanul cu grîu‘‘ — Autorul 
unui „Poem de vacanță'; 3) 
Luat vara cu asalt — Mă
sură; 4) Pe teren ! — Pește — 
A scris poezia „Eu știu o 
umbră"; 5) Dă înapoi — Au
torul poeziei „Pe țărmul mă
rii"; 6) Vara în plină cam; 
panie agricolă — Se face și 
vara; 7) Pictor francez, au
torul pînzei „Femei pe pla
jă" — Puțin mănos I; 8) Fără 
apă — Mare — Pe rînd !; 9) 
Petrecere — Autorul 
„Holde"; 10) A scris 
„Mai sînt cîteva veri" 
de vară;
(mase) 
torul 
mării".

ORIZONTAL: 1) E o um
bră de mormînt; 2) Pe fața-i 
curată, cîteva umbre are — 
Un curs îi ține-n umbră; 3) 
O minte iute — Dau umbră 
codrilor de brazi; 4) Doar cu 
umbra sa la drum —■ Titan al 
valutelor umbroase de de
mult; 5) Mai mult andante 
decît moderato — Culoare de 
cîrmîz; 6) Nu-i este frică 
de umbra ce o poartă — 
Umbrit în lanul de iniște; 7) 
Acum
delicat; 8) In toate ! — 
rul poeziei „Umbra" — 
adevărat!; 9) Pîndește-n 
bră pînă-și fură prada 
umbră-n zi de vară; 10) 
tins de piele — Refugiu
dovean al zilelor de vară; 11) 
Lumini și umbre la vedere — 
Aur amestecat.

poeziei 
poezia 
- Și

11) Ca apa mării 
— pictor francez, au- 
pînzei „Pe malul

Umbrit subtil și 
Auto- 
Puțin 

•jm- 
— O 

fn- 
mol-

VERTICAL: 1) Umbroasă
de lumină n-are cale; 2) A 
trimite-n umbră și răcoare 
— Scriitor Uruguayan, ce-a 
scris romanul „Calul și um
bra sa“; 3) Autorul poeziei 
„înalta umbră" — Pe cea 
veche, neguri negre, ca o 
umbră au cuprins-0; 4) Toată 
ziua umbră n-are — Bețe !; 
5) Notă veche — Umbrită pu
țin ! — Toată vara stau ia 
umbră și la soare; 6) E ve
nită de la umbră — La ca
bană!; 7) Umbre de la urmă 
puse! — Umbre dese-n ziua 
mare; 8) Tot de la Moldova — 
N-are umbre niciodată; 
Scoasă de la umbră (fig) 
Umbrită la margine; 10) 
umbra celui mare — La 
tar; 11) Ceva păstrată-n 
bră — A scris poezia „Umbră 
pe drum".

Millva TEODOSE

-Ai putea să-mi răspunzi, 
care este diferența între pri
ma iubire și ultima ?

_  ? ? ?
— Despre prima credeam 

că este ultima, iar despre ul
tima că este prima.

■b
discută cu cei trei 
săi :

Mama 
copii ai

— Ați vrea să știți care 
este cea mai tăinuită dorin
ță a mea ? Aș vrea să am 
trei copii amabili și cuminți.

Cel mai mare băiețel răs
punde după cîteva momen
te :

— In acest caz probabil ați 
vrea să aveți șase copii ?

♦
Un vameș foarte mirat 

treabă pe un turist :
— Nu-nțeleg I Plecați 

concediu in străinătate 
valiza goală ?

— Nu văd nimic curios 
acest fapt. Eu sînt nudist 
răspunde turistul.

★
Nevasta: De ce ești așa de 

abătut ?
Soțul: Stăm prost cu buge

tul nostru, va trebui să tră
im mai modest.

Nevasta: Este greu, dar va 
trebui să ne-mpăcăm cu a- 
ceastă situație, numai spu
ne-mi ce am de făcut : Să 
împrumut mai puțin sau 
să-nnapoiez mai puțin ?

O patrulă a poliției britani- 
a descoperit în parcul din 

Llandudno (Țara Galilor) un 
adolescent, îmbrăcat foarte 
sumar, agățat de craca unui 
arbore bătîndu-se pe piept și 
urlînd ca Tarzan în junglă.

Cu mare greutate polițiștii 
au reușit să-l dea jos. Supus 
unui control medical s-a des
coperit 
încerce 
sorbise
S.T.P., 
puternic decît L.S.D. Din feri
cire, după o cură de dezintoxi
care, băiatul a putut fi vinde
cat.

în

Francisc MORARU

Limuzina lui Kennedy 
la muzeu

Potrivit unor dezvăluiri fă
cute de un purtător de cuvînt 
al companiei „Ford", limuzi
na în care se afla președintele 
John Kennedy atunci cînd a 
fost asasinat la 22 noiembrie 
1963 la Dallas, va fi oferită 
muzeului „Ford“. In prezent 
guvernul american deține în
că această limuzină blindată 
de culoare neagră, care a fost 
construită pentru Casa Albă 
în 1961. Ea va trebui, însă, să

redevină curînd proprietatea 
constructorului care o va o- 
feri muzeului „Ford" din Mi
chigan. Se indică, de aseme
nea, că dacă Institutul Edison, 
care administrează muzeul, 
nu o va cumpăra, constructo
rul va proceda „cu discreție" 
la distrugerea ei. Mașina nu 
va fi, însă, nici vîndută, nici 
folosită în scopuri publicitare, 
a precizat purtătorul de cu
vînt al companiei „Ford".

Refuz la încorporare
Todd Phillips, locuiește 

la White Oak (Africa de 
sud). Recent pe adresa sa a 
fost expediată o înștiințare, 
din partea autorităților mi
litare, prin care i se făcea 
cunoscut să se prezinte de 
urgență Ia încorporare. Pă
rinții lui Todd au anunțat 
că fiul lor nu va putea îm
brăca în prezent haina mi
litară întrucît are numai 
(...) 3 ani și jumătate.
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Reportaj, acasă la mineri■

„Am cîștigai 
întotdeauna 

foarte bine"

Forme vil, diversificate

La Ștefan Jurca, pe strada 
Unirii

In „Aeroport" pe strada U- 
nirii, în blocul 30 A, nu de
mult recepționat, la aparta
mentul 3 locuiește familia lă
cătușului mecanic Ștefan Jur- 
ca. Lucrează, în secorul Li- 
vezeni al E.M. Aninoasa. Su
năm. Intrăm. Camerele, mo
dern aranjate au tot ce-i tre
buie unei familii numeroase. 
Camera mică ne primește cu 
lumină, tablouri și flori. Ea 
fel de ospitalieră ca și gaz
dele. Fiu de miner din Lonea, 
Ștefan Jurca lucrează în mi
nerit de la 17 ani. De 14 ani

Pe ritm
Ritmurile unei muzici ve

sele ne-au atras în aparta
mentul nr. 9 din blocul 50 A 
de pe strada Viitorului. Ne-a 
primit', binevoitoare, Elisa- 
beta Popescu. Proaspăt că
sătorită, pregătea, pe... ritm 
destins de ghitară, mîncarea; 
soțul ei, minerul Constantin 
Popescu de la E.M. Aninoa
sa, sectorul Livezem, trebuia 
să vină de Ia șut." Dintr-o cli
pă în alta va sosi..." Elisabe- 
ta ne-a istorisit sincer : „Ne 
place mult apartamentul. 
L-am primit imediat după ce 
am făcut cerere. Nu sîntem

e membru al partidului co
muniștilor. Acasă în familie, 
soția sa, Marieta, și cei trei 
copii, Ștefan, Marieta și A- 
drian, dau căminului confor
tabil substanța umană, ambi
anța plăcută, caldă, veselă. 
Satisfacțiile muncii lăcătușu
lui Jurca — și despre cîte din 
acestea nu ne-a vorbit suc
cint și cu vădită mîndrie 
amfitrionul — sînt întregite 
de această oază a fericirii fa
miliale. în apartamentul de 
pe strada Unirii.

de ghitară
căsătoriți decît din ianuarie, 
așa că sîntem și noi... la în
ceput de drum (pentru înce
put, tinerii căsătoriți sinii 
foarte bine aranjați — n.n.). 
Cîștigăm bine amîndoi, eu 
lucrez la E.G.C. și încet, în
cet ne Vom lua tot ce ne tre
buie. Cel puțin pînă la iarnă 
vrem să avem tot'..." De ce 
neapărat pînă la iarnă ? Tî- 
năra soție a lui Constantin 
Popescu ne-a dezvăluit se
cretul Prin decembrie, fa
milia lor se va mări. Se va 
naște un copil spre marea 
bucurie a amîndurora. Și a- 
tunci...

„Vrem să ne luăm de toate..."
Tiberiu Martin e mecanic 

de locomotivă Diesel la mi
na Dîlja. De cîteva săptă- 
mîni locuiește, împreună cu 
familia, în Petroșani pe 
Viitorului, în blocul 50 A. 
Bloc frumos, nou. A lucrat 
la Leșul Ursului tot în mi
nerit, dar „e mai bine aici, 
avem apartament frumos, nu 
ne-am adus încă toate lucru
rile". Pe o dormeză scînceș- 
te încet... Florin Gheorghi- 
ță. Nu are decît 1 an și 4 
luni. Tînărul tată conside-

I ră necesare niște explicații 
I și... „Soția s-a dus pînă la 
I vecina, vine ea imediat, că

se pricepe..." Apare și soția 
mecanicului Tiberiu Martin. 
Se scuză că n-am...' găsit-o 
acasă, că e „deranj". Gazda 
ne explică : „Singuri am zu
grăvit. îmi place să-mi 
creez atmosfera în casă așa 
cum vreau eu, cum dorim a- 
amîndoi. 
doar 
căm 
crez 
2 000
Sîntem
Vrem să ne cumpărăm mul
te lucruri, pentru că, între
bați-o și pe soție, am hotă- 
rît să rămînem, să ne stabi-

Sîntem căsătoriți 
de doi ani. Ne descur- 
destul de 
în acord, 
de lei pe

doar

bine. Eu lu- 
scot și peste 
lună. E bine, 
la început.

lim aici în Vale, 
împrejurimile. Și 
de aici ne plac..."

Linișt'e, tihnă, 
idealuri frumoase 
neri la început de 
tr-un apartament însorit, doi

ne plac 
oamenii

speranțe, 
— doi ti- 
drum, în

tineri care se înțeleg, 
vorbă domoală și... „princi
palul — vorba gazdei — e să 
te înțelegi, să te ajuți, 
atunci ori în ce casă ai 
cui ți se pare un... cuib 
bucurii".

în casa cu mușcate roșii
familie a mine- 
Balint era acasă

Petroșani,

întreaga 
rului loan 
(str. Republicii, 
bloc 105, ap. 37) soția, băie
ții, Andrei și Carol și „stă- 
pînul" casei. Și aici bunăs
tarea ne încîntă privirile. 
Mobilă frumoasă, un televi
zor mare, „Lux", covoare, 
multe covoare... Totul com
pletat de minunate lu
cruri de mînă. cu măiestrie 
împletite de gazdă, soția lui 
Ion Balint’, care este casni
că. Mușcatele roșii dau o 
notă plăcută și atrăgătoare 
întregii ambianțe. loan Ba-

CU

că 
lo
de

lint a venit în Valea Jiului 
de prin părțile Clujului, în 
anul 1953. A lucrat un timp 
la mina Lupeni. 
șef de schimb în 
Sigismund Dane, 
II Dîlja. De cînd
folosință blocul, locuiește în 
acest apartament conforta
bil, aranjat cu mult 
gust în care găsim de 
te. Inclusiv cele mai
derne aparate electromeca
nice care-i sînt' de mare 
ajutor gospodinei casei...

Acum este 
brigada Iui 
la sectorul 
s-a dat în

bun 
toa- 
mo-

Primul „interviu"...
apartamentul

loan Balint (etajul
mi-De la 

nerului 
6) urcăm sus, la 9. Aici, la 
ap. 57 locuiește minerul Va- 
sile David, fot de la Dîlja. 
Soneria ne aduce, urgent, în 
ușa... întredeschisă, o feti
ță. Cum te cheamă? „Doru
ța". Cîți ani' ai ? „Șase. La 
toamnă merg la școală"... 
Sîntem de Ia ziar, ne pre
zentăm. Ne lași și pe 
în casă ? „Da, intrați 1“ 
trăm. Doruța nu e singură 
acasă. „Sînt cu Gaby". Cre
deam că e vorba de o soră 
mai mare. Eroare. „Gaby" 
nu are decît 2 ani și... dor
mea. Călăuză prin casă (ier
tată fie-ne pătrunderea în- 
tr-un micro-univers uman, 
fără învoirea adevăratelor 
gazde, dar... dacă am fost 
poftiți...) ne este, în conti
nuare, Doruța. Ne arată ca
merele, strălucind de cură
țenie, mobila, televizorul 
„Dacia II" (Știu să-i dau 
drumul, da’ acum nu e pro
gram, mie îmi place cel mai 
mult „Epoca de piatră" și

noi 
In-

Trecînd prin Cîmpu lui Neag, privirea iți este atrasă de culmile semețe ale mun
ților Retezat. Foto: B. MIHAI

Organizația de partid de pe șantier

0

„Prietenii lui Așchiuță"). Și 
balconul ni-1 arată. „Din bal
conul nostru se vede stadio
nul și meciul. Și mie îmi 
place, că în • blocul nostru 
stă și fotbalistul Ștocker, a- 
re doi băieți..." O întrebăm 
pe Doruța unde e plecată 
mama (tat'ăl, aflasem, e „la 
șut, la mină la Dîlja"). „E 
cu rufele, vine imediat, s-o 
așteptați..." O așteptăm. Mai 
stăm de vorbă. Și... cum o 
duci, ce-ți place ție să mă- 
nînci, ce-ți cumpără mama? 
„De toate îmi cumpără. 
Bomboane. Și prune, și stru
guri. îmi plac și pepenii. 
Dar cel mai mult îmi place 
miere de albine, e dulce. 
Mama e bună. Și tat'a e bun 
cu mine. Eu dacă o să mă- 
nînc bine, cum îmi zice ta
ta, o să mă fac repede ma
re, mare..."

Ne-a satisfăcut atît de 
mult „interviul" smuls fă
ră nici o dificultate micu
ței. Copiii sînt buni parte
neri de conversație ! I-am 
împărtășit opinia și mamei.

Petroșani, str. Republicii 
nr. 103, Apartamentul nr. 9 
Aici locuiește familia har
nicului brigadier al Dîljei, 
Grigore Maxim. Nu-1 cu
noaștem pe Grigore Maxim 
decît după nume, apare frec
vent pe „graficul" întrecerii 
minerești, apare în prima 
pagină a ziarului nostru. 
Conversăm, la început cu 
gazda, Maria Maxim. Des
pre casa lor, despre bunăs
tare... Vine, după un timp, 
și Grigore Maxim de la șut. 
începe să ne vorbească. „De 
5 ani stau în acest aparta
ment și o duc bine. Nu-mi 
lipsește nimic". Grigore 
Maxim are 44 de ani și lu
crează în minerit de 21 de 
ani. înainte de a începe a- 
ceastă meserie („care-mi pla
ce extrem de mult") a lu
crat în brigăzile de tineret 
la Salva Vișeu. In 1956 s-a 
calificat ca miner, de 17 ani 
e șef de brigadă. A fost de
corat cu ordine 
ale R.S.R... „Am 
totdeauna foarte bine. Se și 
vede". Casa ’ “
lui Grigore Maxim, curată 
ca un pahar, e plină. In 13 
ani de căsătorie, familia Ma
xim a reușit să-și agoniseas
că o frumoasă „zestre" de 
confort. Schimbăm „maca
zul" discuțiilor. Vorbim des
pre mineri. „Totul e să știi 
să vorbești cu oamenii. Să 
le fii un permanent exem
plu. Dacă mă văd pe mine, 
cît sînt de solid, că nu stau 
deloc, nici ortacii mei nu-și 
permit să piardă timpul..."

Am zăbovit la familia Ma
xim. O ambianță plăcută, în 
mijlocul unei familii nu 
prea numeroase („Măriuca 
e în clasa a V-a, pînă acum 
a mers bine cu școala..."), 
ne-am simțit excelent. Așa 
cum se simte, acasă, zilnic, 
această familie.

★
Acasă la minerii vizitați, 

ne-am simțit bine, ca la 
prieteni. Cînd ai ce arăta 
musafirilor — și minerii 
Văii Jiului au — nu prea 
îți vine să-ți lași oaspeții să 
te părăsească repede...

Ionica FIERARU 
Viorel TEODORESCU

și medalii 
cîștigat în-

brigadieru-

I
I
I
I
I 
I

(Urmare din pag. 1)

constat’at-o și pe șantierul nr. 
1 Petroșani. Aici, la puncte
le de lucru, sistematizări și 
drumuri Aeroport, drum mi
na Livezeni, l-am 
de-dimineață pe 
Constantin Albu, 
cei mai 
maiștri 
prezent 
dăruire 
a demonstrat-o de atîția ani 

Jiului, 
lucrează 

printre 
Ion, Gheorghe 

Belețeanu 
Țibuleac 
totala 

măsurile

întîlnit dis- 
comunistul 

unul dintre 
și destoinici 

Era

i»
pricepuți
ai șantierului.
Ia datorie cu aceeași 
și pasiune pe care

Nou! an școlar

(Urmare din pag 1)

interne existente In cadrul Io
turilor, resurse care pot con
tribui la accelerarea ritmului 
de executare a investițiilor. 
Au fost dezbătute problemele 
specifice a două loturi care a- 
plică tehnologii de execuție 
diferite și care oferă numeroa
se exemple de preocupare în 
vederea creșterii eficienței lu
crărilor de investiții.
«r; LOTUL LUPENI execu- 
“ ' :ă modernizarea și ampli
ficarea Preparației Lupeni, u- 
tilizînd o tehnologie clasică cu 
schelet de rezistență din be
ton armat monolit. Volumul 
mare de beton care urmează 
să fie pus în operă, dificultă
țile legate de realizarea con
strucției pe înălțime au impus 
colectivului adoptarea unor 
soluții eficiente în legătură cu 
prepararea și transportul be
tonului, și mecanizarea trans
portului de materiale și de u- 
tilaje pe înălțime. Toate aces
te preocupări au condus la 
indicatori tehnieo-economici 
buni.
Tțș LOTUL LIVEZENI exe- 

cută amplificarea I.U.M.
Petroșani în condițiile unei 
tehnologii inedite : construcția 
halelor se realizează prin 
montarea elementelor prefa
bricate, dintre care stîlpii sînt

produși chiar la fața locului. 
Acest obiectiv de investiții re
flectă convingător, prin înal
tul nivel al productivității 
muncii, avantajele certe pe 
care le prezintă realizarea 
construcțiilor din elemente 
prefabricate.

Participanții la schimbul de 
experiență — șefi de lot, mai
ștri, șefi de echipe — au ana
lizat cu mult interes tehnolo
giile aplicate și ritmul de e- 
xecuție realizat. După cum 
s-a subliniat, există posibili
tăți ca elementele pozitive 
constatate să fie generalizate 
Ia toate loturile în domenii ca: 
prepararea betonului, în can
tități și la calitatea necesară, 
îmbunătățirea fluxului de re
alizare a cofrajelor și a armă
turilor de oțel, transportul e- 
Iementelor prefabricate etc.

Schimbul de experiență a 
permis celor prezenți, cadre 
de răspundere de pe șantiere, 
să preia elementele capabile să 
asigure înfăptuirea dezidera
telor propuse: realizarea la 
termen a investițiilor, îmbună
tățirea calității și reducerea 
prețului de cost. Este un fapt 
esențial care pledează pentru 
extinderea acestei forme efici
ente, lucrative — la fața lo
cului — de îmbunătățire a or
ganizării muncii în toate uni
tățile de construcții (și nu nu
mai la acestea) din municipiu.

IÎTi.~

„Vom preda blocul la timp!“
(Urmate din nag 1)

Ce înseamnă acele cifre greu 
de înțeles pentru un nespecia- 
list mi-a explicat maistrul Voicu : 
în trei zile echipa de zidari con
dusă de Nicolae Militaru a în
cheiat zidăria despărțitoare — 
de 6 și, respectiv, 12 cm grosime.

- Volumul de zidărie pe care 
l-au efectuat cei patru muncitori 
din echipă - ne relatează mai
strul Voicu - care au fost de cu- 
rînd angajați cu scopul intensifi
cării ritmului de execuție a con
strucțiilor social-culturale din 
municipiu, e dovada că au mun
cit cu nădejde.

- Am lucrat 17 ani în Valea 
Jiului ca zidar, ne spune Nicolae 
Militaru. M-am retras din mo
tive personale. Cînd delegatul 
șantierului a venit în comuna 
noastră, Bustuchin, să recruteze 
noi muncitori, împreună cu cei
lalți trei zidari din echipa pe 
care o conduc am fost primii 
care ne-am hotărît să dăm spri

jin constructorilor țării. Sînt co
munist și citisem chemarea pe 
care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la ședința Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., o 
adresase constructorilor și altor 
oameni ai muncii de a intensifica 
ritmul execuției pe șantiere pen
tru recuperarea rămînerilor in 
urmă. De aceea n-am stat Io în
doială dacă să merg sau nu, din 
nou, pe șantiere. Și iată-mă aici. 
Dacă am văzut că front de lu
cru există, iar condițiile de mun
că sînt foarte bine asigurate am 
luat legătura cu alți consăteni 
care urmează a veni în aurind 
pe șantier. Vrem, cu toții, să-i 
ajutăm pe constructorii de locu
ințe ai Văii care, așa cum știți 
au de predat în acest an peste 
1 300 apartamente. Cei care 
muncim la acest bloc, cu 66 a- 
partamente, ne-am angajat să-l 
predăm cu o lună mai devreme 
- la 30 octombrie în loc de 30 
noiembrie cum este prevăzut în 
grafic. Și o vom face, Ia timp I

„Glumă" 
cu bicicleta...

Mircea Danciu din Uri
cani, în ziua de 18 iunie 
1972, se plimba plictisit pe 
stradă. Ajuns în fața Șco
lii generale, a văzut o bi
cicletă care și ea... era în 
momentul respectiv „fără 
ocupație".

Tînărului nostru i-a ve
nit atunci ideea să „ducă 
bicicleta la plimbare", dar 
a uitat să-l întrebe oe 
proprietar, dacă este de 
acord cu gluma aceasta...

Plimbarea cu bicicleta a 
durat puțin, pentru că 
prea semăna a furat. Ju
decătoria a interpretat la 
justa ei valoare „gluma", 
și, deși la instanță Mircea 
Danciu și-a exprimat „pro
fundele sale regrete", a- 
ceastă manifestare a fost 
apreciată ca tardivă.

Stabilindu-se că „glu
mețul" a mai fost con
damnat la 6 luni pentru 
furt și a beneficiat de grația 
legiuitorului în baza De
cretului 521/1972, neexe- 
cutînd pedeapsa, i s-a ri
dicat acest beneficiu și a 
fost trimis la „plimbare" 
pentru 12 luni de zile, 
fără bicicletă, acolo unde 
îi este locul...

„bate ia poartă11

pe șantierele Văii 
Constructorii care 
sub îndrumarea sa, 
care Ion V. 
Grigore, Tosif 
Gheorghe 
exprimat 
ne la 
pentru respectarea termenelor 
de predare și recuperare a 
rămînerilor în urmă. Nimic 
nu-i mai grăitor decît exem
plul personal spun ei. Și 
dreptate.

Cunoscînd bine situația 
pe șantier, organizația 
partid de aici acționează 
rect' asupra conștiinței oame
nilor, declanșindu-le 
și inițiativa în muncă, 
se explică faptul 
munca politică 
de la om la om, 
execuție a lucrărilor este 
continuă creștere. R- - - 
In acest sens este cuvîntul șe
fului de brigadă Dumitru Ar- 
deleanu care lucrează la blo
cul P 2 Petrila : „Am hotă- 
rît să executăm în fiecare du
minică și în zilele de 23 și 
24 august o cantitate dublă 
de lucrări pentru terminarea 
obiectivului". Zidarii din bri
gada sa IACOB BUZAN, ION 
SIMINA, NICOLAE DOICA. 
CONSTANTIN BOLOGAN, 
VICTOR NACU și VASILE 
ZIDARU, subscriu cu toții a-

Și 
și-au 

adeziu- 
luate

au

de 
de 
di-

voința 
Așa 

că, prin 
desfășurată 
ritmul de 

‘ ! în 
Revelator

cestei hotărîrii : Vom merge 
în acest ritm pînă Ia sfîrșitul 
perioadei". Permanent aici se 
face bilanțul lucrărilor pen
tru a vedea cum stau cu rea
lizările, își mobilizează forțe
le, asigură cu materiale punc
tele de lucru, fac totul pen
tru a-și respecta cuvîntul dat 
partidului.

ceiași voință dîrză se 
manifestă și la colec
tivele de constructori

din organizațiile de partid 
ale șantierelor nr. 3 Vulcan 
și nr. 4 Lupeni. Comuniștii 
din brigăzile de zidari con
duse de Ștefan Ban și Marin 
Dragu din brigada de beto- 
nișt'i a lui loan Oșvath din 
Vulcan, ca și cei din brigăzi
le de zidari conduse de Tu
dor Sandu și Nicolae Avram 
se mobilizează în vederea 
realizării aceleiași sarcini ma
jore trasate de partid.

„îndeplinirea integrală a pla
nului de investiții — ne de
clară tovarășul Dumitru 
Stancu, secretarul comitetului 
de partid al grupului T.C.H., 
pe care l-am întîlnit în mijlo
cul constructorilor de pe șan
tier — constituie obiectivul 
central și permanent al orga
nizațiilor noastre de partid, al 
tuturor comuniștilor de pe 
șantier. Nimic nu este mai 
important acum pentru noi 
decît impulsionarea ritmu
lui de construcții, pentru re
cuperarea neîntîrziată a ră
mînerilor în urmă față de 
grafice și predarea grabnică a 
tuturor obiectivelor restante."

In cadrul măsurilor luate 
de comitetul de partid un loc 
deosebit îl ocupă acțiunile 
politice, repartizarea membri
lor comitetului, a birourilor 
organizațiilor de bază și a 
conducerii tehnico-administra- 
t’ive pe obiective și loturi, in

tensificarea muncii politice 
de la om la om, îmbunătăți
rea activității de agitație, 
popularizarea exemplelor de 
dăruire și pasiune în muncă, 
generalizarea experienței și 
a inițiativelor brigăzilor frun
tașe. „Organizarea discutării 
și soluționării problemelor 
direct pe șantier, la punctele 
de lucru împreună cu munci
torii a devenit în ultimul timp 
principala formă concretă de 
muncă a comitetului de 
partid. Prezența noastră zil
nică pe șantiere, legătura ne
mijlocită cu oamenii, cu via
ța a devenit stilul și metoda 
cea mai frecventă de lucru." 
Faptele confirmă întrutotul 
cuvintele secretarului orga
nizației de partid.

In hotărîrea constructorilor 
de a lucra normal în zilele 
de 23 și 24 august, precum 
și în duminicile ce au mai ră
mas din această lună trebuie 
văzut și activitatea organiza
țiilor de partid care au im
primat un nou puls muncii 
pe toate șantierele, înrîurind 
conștiințele oamenilor, culti- 
vînd sentimentul mîndriei și 
al responsabilității.

Iată de ce nu există punct 
de lucru pe șantiere în care 
să nu acționeze în primele 
rînduri comuniștii. Constitu
ind inima vie care imprimă 
un nou puls muncii. Dovcdin- 
du-se centrul coordonator al 
tuturor colectivelor de mun
că, organizațiile de partid de 
pe șantierele de construcții 
din municipiul nostru își vor 
aduce întreaga contribuție la 
realizarea integrală a planu
lui de investiții, vor partici
pa cu toate forțele la îndepli
nirea angajamentului națio
nal de înfăptuire a cincina
lului înainte de termen.

(Urmare din pag. 1)

trecut, vor mai fi create alte 
cîteva la Lupeni, Petroșani 
și la Casa copilului din Uri- 
cani.

— Cu acestea, tovarășe Bă- 
dău, ați abordat o altă pro
blemă, aceea a activității prac
tice productive a elevilor. Vă 
rog deci să vă referiți Ia 
pregătirile ce se fac în ate
lierele școală, în colaborare 
cu unitățile economice pa- 
tronatoare și comitetele de 
părinți.

— La indicația comitetului 
municipal de partid, cu spri
jinul organelor orășenești de 
partid și de stat, conducerile 
școlilor au stabilit împreună 
cu întreprinderile patrona1- 
toare necesarul de mașini- 
unelte pentru dotarea în 
continuare a atelierelor școa
lă, în așa fel îneît să i se asi
gure fiecărui elev locul de 
muncă în atelierul școală.

— Nu vreți să concreti
zați ?

— De exemplu, la școlile 
nr. 1, 2, 5 și Liceul Petrila, 
nr. 1, 4, 2, 5, 6 și Liceul Pe
troșani, în Vulcan la liceu, 
la Școala nr. 5 Vulcan, Casa 
copilului și Liceul Uricani 
se desfășoară intense activi
tăți în vederea dotării ate
lierelor și amenajării altora 
noi (la Vulcan). Un sprijin 
prețios primim în executarea 
acestor lucrări din partea 
I.U.M. Petroșani, mina Dîlja, 
Fabrica de. stîlpi hidraulici 
de la Vulcan, mai puțin mina 
Vulcan care s-a angajat în 
mod public să sprijine școa
la nr. 2 Crividia. Angaja
mentul a rămas promisiune. 
Tovarășul director Muru nu 
se prea ține de cuvînt. Și la 
Lupeni sprijinul minei este 
șters, spre deosebire de „Vis
coza" a cărei organizație de 
partid și conducere se preo
cupă îndeaproape de amena
jarea și dotarea atelierelor de 
la liceu și școala nr. 3 cît și 
de asigurarea condițiilor de 
practică pentru elevi. La Uri
cani, Liceul și Casa copilu
lui s-a bucurat de un sprijin 
total din partea exploatării 
miniere.

— Cu alte cuvinte, mai 
sînt și asemenea unități care 
vor trebui să dea un sprijin

efectiv șeolilor pentru ma
terializarea indicațiilor con
ducerii partidului și statului 
referitoare Ia dezvoltarea 
învățămîntului îri patria 
noastră. Printre aceste indi
cații se numără și acelea re
feritoare la învățămîntul pre
școlar. In ce stadiu se află pre
gătirile în acest domeniu ?

— Biroul comitetului mu
nicipal de partid ne-a tra
sat ca sarcină ca pînă la 1 
septembrie să se creeze toa
te condițiile materiale pen
tru a se putea realiza o cu
prindere în grădinițe a 65 la 
sută din copiii de vîrstă pre
școlară. Studiile întreprin
se pe fiecare localitate în 
parte arată că dispunem de 
reale posibilități de a rea
liza procentul stabilit, pro
cent în care să fie cuprinși 
toți copiii de 5 ani în vede
rea pregătirii pentru trece
rea în casa I. Dispunem la 
ora actuală de toate cadrele 
necesare atît pentru grădi
nițe cît și pentru clasele I-IV.

Iată deci că școlile și ca
drele didactice vor fi pre
gătite Ia 1 septembrie să pri
mească elevii în condiții mult 
îmbunătățite față de anii 
precedenți. Despre celelalte 
condiții din afara școlii, ne-au 
răspuns în cadrul „INTER
VIULUI SAPTAMÎNII" to
varăși cu munci de răspun
dere cărora le dăm cuvîntul:

<$. DUMITRU POIENARU, 
directorul I.L.S. pentru pro
duse industriale Petroșani .

— Vă rugăm să ne spu
neți cum așteaptă unitățile 
de desfacere din cadrul în
treprinderii pe care o condu
ceți noul an școlar ?

— Pînă la această oră 
sîntem pregătiți cu confecții 
școlare de la uniforme pentru 
școlari pînă la cele pentru 
pionieri și liceeni. A început 
deja desfacerea, iar în fie
care localitate vitrinele sînt 
amenajate astfel îneît să a- 
mintească părinților că se 
apropie noul an școlar.

— Ce măsuri organizatorice 
ați preconizat pentru evita
rea aglomerației ?

— Am căutat să avem cît 
mai multe puncte de desfa
cere. Toate magazinele de 
confecții de la Uricani pînă 
la Petrila au deja cota ce-

rută de uniforme, care s-au 
pus în vînzare. La Vulcan, 
Lupeni și Petroșani se desfac 
în unitățile specializate pen
tru copii. Totuși, pentru a 
evita aglomerația la Vulcan 
și Petroșani vom vinde uni
forme și la celelalte uni
tăți de confecții. In afară de 
aceasta, în ajunul începerii 
cursurilor, toate unitățile 
noastre vor lucra cu progra
me prelungite, fiindcă, în acea 
perioadă se anunță — știm 
din experiență — o afluență 
mai mare de cumpărători.

Aș dori însă să completez 
că toate chioșcurile noastre 
vor „ajuta" papetăriile și li
brăriile avînd pentru vînzare 
și un bogat sortiment de re
chizite școlare.

< FRANCISC ROMAN, 
responsabilul librăriei „Ion 
Creangă" din Petroșani:

— Librăria „Ion Creangă" 
a primit manualele școlare 
pentru acest nou an de învă- 
țămînt ?

— Da, manualele au sosit 
și ele acoperă cantitatea ne
cesară comandată de scoli 
pentru clasele I-X ale șco
lii generale și anii I-IV licee

teoretice și de specialitate. 
Adică, tot ce s-a tipărit, am 
primit. Din 87 de titluri nu
mai șapte nu le-âm primit, 
dar pe măsură ce vor fi ti
părite vor apare și în li
brării.

— Ce știți despre celelalte 
librării din municipiu ?

— Situația este aceeași pes
te tot. Există manuale sufi
ciente. S-au început livrările 
către școli. Liceul teoretic din 
Petroșani și-a ridicat deja 
manualele, la fel școlile din 
Petrila. Pentru cursurile se
rale și fără frecvență, din 17 
august s-au pus în vînzare 
manuale la toate librăriile.

— Pentru că tot librăriile 
pun la dispoziția cumpărăto
rilor și rechizite școlare, ce 
ne puteți spune în acest sens?

— Unitățile noastre sînt 
bine aprovizionate cu un sor
timent foarte bogat și variat 
de rechizite. Aglomerația va 
fi evitată pentru că deja se 
cumpără rechizite; dacă to
tuși va fi nevoie, în preajma 
deschiderii anului școlar sau 
în zilele de salariu, vom 
funcționa cu orar de desfa
cere prelungit.

Capul face, 
capul trage
In data de 12 februa

rie 1972, după ora 23, Pe
tru Cojocaru zis „Dănuț", 
din Lupeni, părăsește res
taurantul aidoma „cetă
țeanului turmentat", după 
„o noapte furtunoasă".

Era, totuși, nemulțumit 
că nu a reușit să-și în
cheie ziua cu un verita
bil scandal; s-a legat de 
niște tineri, ieșiți și ei 
atunci de la restaurant și 
care se certau între ei, 
dar fără ca vreunul să fie 
violent.

Petru Cojocaru, grăbit 
să nu-i scape acea seară 
fără vreo „bravură", a in
tervenit pentru a „aplana" 
cearta cu... niște pumni 
aplicați lui Sandu P. Vic
tima, dîndu-și seama că 
agresorul în continuare 
nu-1 va alunga cu... flori, 
s-a pregătit de apărare. 
„Dănuț" însă de frică, — 
chipurile — ca să nu fie 
„lovit", cum spunea în fa
ța instanței a scos un bri
ceag pentru a-1 „calma" pe 
adversarul lui și i-a apli
cat o lovitură în picior, 
tăindu-1 așa de grav pe 
S.P., îneît acestuia a tre
buit să i se amputeze pi
ciorul. Consecința: vic
tima incidentului, Ia vîr- 
sta de numai 20 de ani, a 
rămas cu un singur picior.

„Intervenientul" și el și-a 
primit răsplata bine me
ritată de la instanță, fiind 
condamnat la 4 ani de zile 
închisoare.

P. S. — Aviz tinerilor 
amatori „abonați" la res
taurante pentru a vedea 
unde poate duce consu
mul excesiv de bături al
coolice ; vorba aceea: „ca
pul face, capul trage".

IOSIF VARGA, 
procuror la Procuratura 

locală Petroșani

în vizită la 1.1.1
In ziua de 16 august a.c., 

din inițiativa comandamentului 
taberei interjudețene de pre
gătire a tineretului pentru 
apărarea patriei din Lupeni, 
cu sprijinul conducerii l.F.A. 
„Viscoza" ; elevele partici
pante în tabără au avut posi-

Viscoia lupeni
bilitatea de a vizita aceasta 
importantă fabrică.

Grupurile de tinere eleve 
din județele Alba și Hune
doara s-au edificat asu
pra procesului tehnolo
gic al nașterii firelor sinte
tice, atit de căutate de către 
diferiți beneficiari din țară.

Mica 
publicitate
VIND casă confortabilă 

cu vie și livadă mare, In 
satul Mesentea, județul 
Alba, preț convenabil. 
Adresați : Anghel Liviu, 
strada Brădișor 9, Alba 
Iulia.

Liceul industrial minier
PETROȘANI>

Str. 30 Decembrie 
anunță

ținerea concursului de admitere, sesiunea septembrie 1973. 
pentru ocuparea următoarelor locuri :

a) CURS DE ZI
— exploatări miniere — 71 locuri
— electromecanică minieră — 35 locuri
— instalații de automatizări — 13 locuri

b) CURS SERAL
— exploatări miniere — 40 locuri
— electromecanică minieră — 80 locuri 

înscrierile și relații suplimentare la secretariatul liceului,
telefon 17 36. ,
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0 nouă promoție de absolvenți
ai Academiei militare i /
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Sîmbătă dimineața a avut 
loc festivitatea prilejuită de 
absolvirea Academiei mili
tare de o nouă promoție de 
ofițeri de comandă și stat ma
jor, precum și avansarea la 
gradul de locotenent a elevi
lor care au promovat în anul 
V al Facultății militare teh
nice și a unei noi promoții de 
subingineri militari.

La solemnitate au partici
pat general-colonel Ion 
Gheorghe, prim-adjunct al 
ministrului Apărării Națio
nale și șef al Marelui Stat 
Major, generalul-locotenent 
Grigore Răduică.prim-adjunct 
al ministrului de interne, ge- 
neral-maior Constantin Opri
tă, adjunct al ministrului A- 
părării Naționale și secretar 
al. Consiliului politic supe
rior, adjuncți ai ministrului, 
generali și ofițeri superiori, 
cadre didactice.

In numele ministrului Apă
rării Naționale, generalul-co- 
lonel Ion Gheorghe a adresat 
promoției de absolvenți și e- 
levilor înaintați la gradul de 
locotenent, felicitări pentru 
rezultatele obținute în forma
rea lor ca specialiști, coman
danți și activiști politici cu 
o înaltă pregătire și a eviden
țiat răspunderea ce Ie revine 
pentru înfăptuirea sarcinilor 
trasate de comandantul 
prem al armatei,
Nicolae Ceaușescu. în 
rea întăririi capacității 
bative a unităților și i 
unități.

Intr-o atmosferă de 
nic entuziasm, a fost ; 
textul unei telegrame 
sate Comitetului Central 
Partidului Comunist Roinân. 
tovarășului Nicolae Ceaușescu.

Raportăm 
partid 
voastră, 
suprem 

mate,
— că în anii de studii ne-am

exem-
■ în?- 

mun- 
ne.

□
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Manifestări consacrate
Zilei de 23 August

su- 
tovarășul 

vede- 
i com- 
marilor

puter- 
adoptat 

adre- 
al

conducerii de 
și de stat, dumnea- 
tovarășe comandant 

al forțelor noastre ar- 
— scrie în telegramă

însușit profund politica și 
ideologia Partidului Comu
nist Român, concepția sa pri
vind apărarea patriei, c-ă am 
acumulat bogate cunoștințe 
în domeniul științei și teh
nicii .militare și ne-am per
fecționat calitățile de condu
cători comuniști capabili ' să 
organizeze și să desfășoare 
procesul de instruire și edu
care a trupelor la nivelul 
înaltelor exigențe cuprinse. în 
ariiplul program de lucru pe 
care l-ați înfățișat activului 
de partid al armatei.

Călăuzindu-ne neabătut du
pă indicațiile dumneavoastră, 
urmînd permanent 
piui dumneavoastră, 
vățînd din stilul de.
că pe care-1 . promovați, 
angajăm solemn ca,.unind cali
tățile specialistului militar cu 
ale activistului politic, să mun
cim cu pasiune revoluționară- 
pentru a forma militari stă- 
pîni pe meseria armelor, cu
rajoși și disciplinați. însufle
țiți de dragoste fierbinte față 
de patrie, devotați fără mar
gini poporului și partidului, 
cauzei socialismului și comu
nismului.

Conștient; de sensul profund 
al răspunderilor ce ne revin, 
asigurăm Comitetul Central 
al Partidului Comunist Ro
mân, pe dumneavoastră, iu
bite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că sî-ntein hotă- 
rîți să slujim cu credință 
idealurile poporului român, 
politica internă și externă a 
partidului și statului nostru, 
politică ce exprimă interesele 
și aspirațiile profunde ale 
națiunii noastre socialiste. Ne 
vom dărui întreaga 
activitate îndeplinirii 
nilor date de partid și 
fiind gata să apărăm 
negație pămîntul 
cuceririle socialiste, 
donța și suveranitatea scum
pei noastre patrii — Repu
blica Socialistă România:

TOKIO 18 - Corespondentul 
Agerpres, FI. Țuiu, transmite : 
Cu prilejul apropiatei aniver
sări a Zilei de 23 August, la 
ambasada română din Tokio a 
avut loc, vineri seara, o con
ferință de presă în cursul că
reia ambasadorul țării noastre 
in Japonia, Nicolae Finanțu, a 
vorbit despre însemnătatea ac
tului de la 23 August 1944 și 
a relevat realizările poporului 
român pe calea construirii so
cietății socialiste.

Participanților la conferință 
le-a fost prezentat apoi un 
film turistic despre București, 
după care o delegație a Mi
nisterului Turismului din Ro
mânia a înfățișat ziariștilor și 
reprezentanților unor organiza
ții de turism japoneze posibili
tățile turistice oferite de țara 
noastră.

Carmelos. Au fost prezentate 
apoi filme documentare despre 
România.

Manifestarea s-a bucurat de 
o largă participare, fiind urmă
rită cu mult interes.

noastră 
misiu- 

guvern. 
cu ab- 

străbun. 
indopen-

Columbia se pronunță in favoarea

NICOSIA 18 - Coresponden
tul Agerpres, Ion Badea, trans
mite : Cu ocazia celei de-a 
29-a aniversări a insurecției 
naționale antifasciste armate 
din România, la inițiativa Uni
unii studenților ciprioți din Ro
mânia, în colaborare cu Orga
nizația unitară a tineretului 
democrat din Cipru - E.D.O.N., 
în localitatea Lakatami 
loc o seară culturală 
neascâ.

Despre semnificația
meatului de la 23 August 1944 
și despre succesele obținute de 
poporul român in construc
ția socialistă a vorbit se
cretarul Uniunii studenților 
ciprioți din România, Marios

TIRANA 18 (Agerpres). - 
Cu prilejul sărbătoririi Zilei de 
23 August, la ambasada Repu
blicii Socialiste România din 
Tirana a avut loc o conferință 
de presă, la care ambasado
rul țării noastre, Ion Stoian, a 
vorbit despre semnificația is
torică a insurecției naționale 
antifasciste armate și a înfă
țișat realizările obținute în dez
voltarea economică și socială 
a României în anii construcției 
socialiste. Ambasadorul român 
a vorbit, de asemenea, despre 
politica externă a Republicii 
Socialiste România și despre 
evoluția pozitivă a relațiilor 
romăno-albaneze.
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Creșterea
producției de oțel

a avut 
româ-

eveni-

bilaterale
CARACAS 18 (Agerpres). 

— Alfredo Vasquez Carrizoșa, 
ministrul columbian de exter
ne, care se află în prezent în
tr-o vizită oficială în Venezu
ela, a < declarat că țara sa. se 
pronunță- in favoarea proiec
tului de rezoluție prezentat de 
Venezuela la ultima sesiune a 
Organizației Statelor America
ne, cu privire la posibilitatea

O.S.il a relațiilor
cu Cuba

HAVANA 18 - Coresponden
tul Agerpres, M. Fabian, trans
mite ; In cadrul manifestărilor 
consacrate Zilei de 23 August, 
la Ambasada României din 
Havana a avut loc o conferin
ță de presă.

Ambasadorul țării noastre, 
Petre lonescu, a vorbit despre 
însemnătatea istorică a actului 
de la 23 August, evidențiind 
rolul de organizator ți condu
cător al Partidului Comunist 
Român. El a înfățișat, de ase
menea, drumul parcurs de 
România socialistă și succesele 
obținute de poporul nostru în 
opera de edificare a societății 
socialiste.

I

în R. P. Chineză
PEKIN 18 (Agerpres). — 

Producția de oțel și laminate 
din oțel a centrului siderurgic 
din Șanhai. — R. P. Chineză 
— a înregistrat, în primul se
mestru al anului curent, spo
ruri considerabile. Astfel,-pro
ducția de oțel a 
față de perioada corespunză
toare a anului trecut, o creș
tere de 21 la sută, iar cea de 
laminate din oțel o creștere 
de 10 la sută. In luna iulie, 
relatează agenția China Nouă, 
acest nivel ridicat de produc
tivitate a continuat să se men
țină, ajungîndu-se la depășiri 
zilnice ale planului de 36 la 
sută.

înregistrat,

Situația
NICOSIA — Coresponden

tul Agerpres, Ion Badea, 
transmite : Comitetul Central 
și Comisia Centrală de Con
trol ale Partidului Progresist 
al Oamenilor Muncii din Ci
pru — AKEL — au ținut o 
ședință extraordinară, în ca
drul căreia au examinat si
tuația politică actuală din 
țară.

Luînd cuvîntul, E. Papaioan-

S. U. A

politică din Cipru
nu, secretarul general al 
AKEL, a relevat că forțele 
reacționare din Cipru au ela
borat planuri pentru abolirea 
democrației și a drepturilor 
fundamentale ale omului.

E. Papaioannu a amintit în 
continuare succesele obțimite 
de forțele de securitate îm
potriva grupărilor reacționare 
ilegale, adăugind că, în ciu
da acestor succese, pericolele

care continuă să amenințe 
Ciprul nu trebuie subestima
te. „In aceste momente critice 
— a conchis secretarul gene
ral al AKEL —, Partidul 
Progresist al Oamenilor Mun
cii a întins o mînă de coope
rare tuturor celorlalte partide 
și organizații care sprijină 
politica peședintelui Maka
rios pentru a salva Ciprul de 
pericolul unui război civil și 
al divizării11.

26 august declarată zl a egalității
femeilor cu bărbații

I
i
I

FAPTUL DIVERS
PE GLOB

„Transmaghreb Express"

statelor membre ale O.S.A. de 
a restabili relații bilaterale cu. 
Cuba.

Prin poziția exprimată de 
Columbia —. r^livă âgăftțiă 
France Presse —, numărul ță
rilor care sprijină , inițiativa 
venezueleană s-a ridicat .Ia 
11, lipsind doar un singur vot 
pentru .ca proiectul să' poată 
întruni majoritatea’ simplă.

Inaugurarea
unui

nou sat-pilot

Guvernul chilian este hotărît să
dejoace încercările participanților

După trei săptămîni de la algerian
lansarea celui de=al doilea
echipaj al misiunii „Skylab“

la greva ilegală
CHILE 18 (Agerpres). — 

Președintele Salvador Allende 
a declarat că guvernul său 
este hotărît să dejoace Încer
cările participanților la greva 
ilegală din transporturi și ale 
susținătorilor lor de a parali
za economia națională 
transmit agențiile TASS 
France Presse. Guvernul 
forțele din subordinea sa,

din transporturi

WASHIGTON 18 (Agerpres). 
— Președintele Richard Nixon 
a proclamat ziua de 26 august, 
zi a egalității femeilor cu 
bărbații în Statele Unite. Re- 
levînd că, în ultimii ani, s-au 
făcut pași importanți în scopul 
asigurării unor oportunități 
egale pentru femei, președin
tele a menționat, în declara
ția sa, că „totuși mai rămîn

multe de făcut, femeile ame
ricane avînd încă de suferit 
de pe urma a numeroase for
me de discriminare11. A fost 
aleasă data de 26 august de
oarece în această zi, cu 53 de 
ani în urmă, amendamentul 
privind drepturile electorale 
ale femeilor a fost anexat ofi
cial la Constituția S.U.A.

I
I
I
I

HOUSTON 18 (Agerpres). 
— Sîmbătă s-au împlinit trei 
săptămîni de la lansarea ce
lui de-al doilea echipaj al mi
siunii „Skylab". Cei t'rei as- 
tronauți, Alan Bean, Jack 
Lousma și Owen Garriott, 
vor rămîne în spațiu încă 38 
de zile, urmînd, după cum se 
știe, să fie înlocuiți de cel 
de-al treilea și ultimul echi
paj al programului ■ „Skylab".

Alan Bean, comandantul e- 
chipajului, a semnalat pos
tului de control de la sol că 
„cordonul ombilical11 — care 
asigură funcțiile vitale ale 
astronautilor în t'impul activi
tăților extravehiculare — ar 
putea să-i incomodeze în 
anumite cazuri. Bean a ajuns 
la această concluzie în timpul 
unor . experiențe efectuate în 
interiorul laboratorului, echi
pat cu un cost'um special 
pentru ieșiri în afara navei,

la care a atașat aparatul de 
autopropulsie, menit să ' re
ducă efortul fizic al astronau
tului in t'impul activităților 
extravehiculare. Alan Bean a 
observat că tubul. de legătu
ră plutește în spatele său în- 
tr-un mod dezordonat, avînd 
tendința să-1 tragă în jos. ceea 
ce poate crea probleme astro
nautului în momentul în ca
re acesta manevrează auto- 
propulsorul.

Intre timp, astronauții își 
desfășoară progrâmul prevă
zut, efectuînd Observații as
tronomice și experiențe știin
țifice.

După cum a declarat un 
purtător de cuvînt al Centru
lui spațial de la Houston, cea 
mai 
lor

mare parte a deficiențe- 
tehnice depistate In ca- 
actualei misiuni 
au fost, se pare,

Ras- 
așezări 

fel 
de amenajare,

sprijiniți de un 
de tineri volun- 
lucrările pentru

care 
în 

revoluției a-

șeful ștatu- 
procedat Ia 
noi terenuri

ALGER 18 — Corespon
dentul Agerpres, Mircea S. 
lonescu, transmite: Preșe
dintele Houari Boumediene a 
inaugurat' un nou sat-pilot .al
gerian, în localitatea 
Bouira. Zeci de alte
rurale moderne de acest 
sînt în curs 
Constructorii, 
mare număr 
tari, grăbesc
a termina anul acest'a. potri
vit prevederilor, 100 din ce
le 1 000 de sate-pilot'e 
urmează să fie construite 
prima etapă a 
grare algeriene.

De asemenea, 
lui algerian a 
distribuirea de
agricole. țăranilor din Laka- 
daria, vilaiatul Grand-Kaby- 
lie, care s-au constituit în trei 
cooperative agricole de pro
ducție. Luînd cuvîntul la un 
miting organizat cu acest 
prilej, președintele Boumedie
ne a adresat' populației rurale 
chemarea de a-și mobiliza e- 
forturile pentru succesul re
voluției agrare.

Și
Și 
a 

spus președintele, vor acționa
pentru 
normal 
politice.

asigurarea cursului 
al vieții economice și

Pe de altă parte, agențiile 
de presă informează Că, înde
plinind instrucțiunile guvernu
lui, efective ale forțelor ar
mate chiliene au început re
chiziționarea mijloacelor de 
transport ale proprietarilor a- 
flați în grevă, ca urmare a re
fuzului acestora de a relua 
lucrul. Ministrul chilian al 
lucrărilor publice și transpor
turilor, generalul Cesar Ruiz 
Danyeau, a declarat că în 
cursul operațiunilor de rechi
ziționare nu s-au înregistrat 
incidente.

Inundații catastrofale
în Pakistan

RAWALPINDI 18 
pres). — Inundațiile 
fectează provincia 
neză Punjab sînt cele mai 
devastatoare din istoria țării, 
ele acoperind o suprafață de 
aproximativ 12,8 milioane 
acri de pămînt și provocînd, 
la diferite recolte, pagube 
estimate la circa 250 mili
oane dolari — a declarat mi
nistrul pakistanez al finan
țelor, Mubashir Hassan, care 
este și președintele Comite
tului de coordonare a acțiuni
lor împotriva inundațiilor. El 
a anunțat, de asemenea, că mii 
de sate, precum și diferite lo
calități mai mari, cu o popu-

(Ager- 
care a- 
pakista-

♦ Delegația Algeriei Ia 
O.N.U. a remis secretarului 
general Kurt Waldheim, din 
partea guvernului algerian, 
invitația de a asista Ia confe
rința la nivel înalt a țărilor 
nealiniate, care se va desfășu
ra la Alger la începutul lunii 
septembrie.

♦ Partidul creștin-revolu- 
ționar, a anunțat oficial, la 
Buenos Aires, ca va susține 
candidatura generalului Juan 
Domingo Peron la alegerile 
prezidențiale din 23 septem
brie curent — informează a- 
genția France Presse.

ral“ și întreprinderea ceho
slovacă de turism „Cedok“. 
Documentul prevede creșterea 
cu 15 la sută a schimburilor 
reciproce de turiști.

♦ Intr-o declarație făcută 
Ia sosirea sa în capitala indi
ană, șeful delegației pakista
neze la actualele convorbiri 
indo-pakistaneze, Aziz Ahmcd, 
a declarat că guvernul Pakis
tanului a hotărît repatrierea. 
Ia 24 august, a unui număr de 
5 000 de bengalezi către Re
publica Populară Bangladesh.

I
I
I
i
i
i
I
I
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PETROȘANI — <7 Noiem
brie : Simon Templar inter
vine ; Republica : Bariera ; 
PETRILA; Vacanță la Roma; 
I.ONEA — Minerul : Fata 
care vinde flori ; ANINOA
SA : Născut liber ; VUL
CAN : In umbra violenței ; 
LUPENI — Cultural: Gră
biți apusul soarelui ; Munci
toresc : Aventurile lui Ba
bușcă ; URICANI : Lupul
mărilor.

DUMINICA 19 AUGUST

„Sky- 
reme-

• • a • a aaaa■■■

• • • • • • • • a • a a •
20,40

21,45

22,25
22,45

lație totală de 8 milioane 
cuitori, au fost afectate 
revărsarea apelor, iar un 
lion de case — distruse, 
jur de 15 milioane dc 
soane au nevoie de asistență 
medicală. în vederea comba
terii pericolului epidemiilor. 
Ministrul finanțelor a subli
niat că Pakistanul are nevoie 
urgentă de elicoptere și de 
bărci de salvare.

Rcluînd o relatare 
ției Associated 
kistan (A.P.P.), 
ter relevă, pe 
că aproximativ 
ne. și-au pierdut viața ca ur- 
mafe a inundațiilor.

lo- 
de 

mi-
In 

per-

a agen- 
Press of Pa- 

agenția Rcu- 
de altă parte, 
121 de persoa-

BUNI 20 AUGUST

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Fata bătrînâ; Repu
blica; Cornul de capră ; PE- 
TRILA : Vacanță la Roma ; 
1.0 NEA
tatul : ANINOASA 
liber ; VULCAN: 
ra din Caucaz ;
Cultural : Vara 
Muncitoresc : 
lui Babușcă ; 
Lupul mărilor.

Minerul: Aten- 
: Născut 
Prizonie- 

LUPENI — 
bărbaților;. 
Aventurile 
URICANI:

PROGRAMUL 1. 6,00 Bu
letin de știri ; 6,05 Concertul 
dimineții ; 7,00 Radiojurnal; 
8.00 . Partidului. . inima și 
versul : 8.10 Ilustrate mu?i- 
cale : 9,00 Ora satului : 10,00 
Radiomagazinul femeilor ;
10.30 Cinstire ție, 
por :11,05 întâlnire 
lodia populară și 
tul preferat : 12,00 
pentru toți ; '43.00 Radiojur
nal Sport; 13,15 
tinereții; 14,00 Unda veselă;
14.30 Estrada duminicală :
15.30 Azi în România : 16,45 
Sport și muzică ; 19,00 Ra
diojurnal ; 20.00 Cînt'ă Irina 
Loghin : 20.15 Refrene pen
tru toate vîrstele : 20,45 Con
semnări : 21,15 Tonomatul

■ritmurilor — muzică 
ră : 22. Radiojurnal; 
Panoramic sportiv: 
Fragmente din opera „Cava-

brav po- 
cu me- 
interpre- 
De toate

Recitalul

ușoa-
22,10
22.30

leria rusticana
ment poetic ; 23,00 Ora dan
sului ; 24,00 Buletin de știri:
0.03—0.04 Estrada nocturnă

DUMINICA, 19 AUGUST

21,50
22.30
22,40

Telejurnal, băptănuna 
politică internă și in
ternațională în ima
gini.
Un nume și un re
nume. Reportaj reali
zat la Uzinele „23 Au 
gust".
Film artistic. Puterea 
și adevărul (seria I). 
Vedete ale cîntecului. 
Telejurnal.
Duminică sportivă.

Avanpremieră.
Incandescență : Eroii
reportajului : furna- 
liștii de la Uzina de 
metale neferoase Cop- 
șa Mică.
Publicitate.
Revista literar artis- 
tmă TV.

21,20 Paginj din operet'e mo
derne cu Constanța 
Cîmpeanu.
Roman foile'on : Ve- 
rișoarg Bette (III). 
24 de ore.
Sport.

8,00
8,30
9,25
9,50

11,00

12,30

19.00

19,20

LUNI 20 AUGUST

16,00

limba

Bună dimineața I. 
Cravatele roșii.
Film Serial. Daktari. 
Viața satului.
Emisiune în 
maghiară.
De strajă patriei. E- 
misiune consacrată zi
lei de 23 August.
Album duminical.
Film serial: Arthur 
Episodul IV — „Oa
menii pădurii”.
Fotbal : Politehnica
Timișoara — Univer
sitatea Craiova.
Vetre folclorice : Ța
ra Oașului.
1001 de seri. Aventu
rile Iui Bobo.

Jocurile mondiale uni 
versitare. Selecțiun’ 
înregistrate de la 
Moscova.
Al iX-lea festival na
țional de folclor de pe 

litoral.
Telex.
La ordinea zilei, 
județul Olt.

Căminul în județul 
raș-Severin.

19,00, Ecranul. Emisiune 
actualitate și 
cinematografică,

19,20 1001 de seri. Bună di
mineața. poveste I

19,30 Telejurnal. Tn cinstea 
marii sărbători.

Redacția ți administrația ziarului • Petroșani, strada Republicii, nr. 90, telefon s 1662.

17.30

18,00
18,05

18,20 Ca

de
critică

în
de

23

Valorile temperaturii 
registrate in cursul zilei 
ieri :

Maximele : Petroșani : 
grade : Paring : 16 grade.

Minimele : Petroșani : 10
grade ; Paring ; 9 grade.

PENTRU URMĂTOARE
LE 24 DE ORE : Vreme ins
tabilă cu cer mai mult no- 
ros. Vor cădea averse de 
ploaie însoțite de descărcări 
electrice. Vîntul va sufla 
slab pînă la potrivit din sec
torul nord-vestic..

♦ Primarii din 21 de orașe 
japoneze s-au întrunit în ca
pitala Japoniei pentru a dis
cuta problema pregătirii locu
itorilor marilor orașe 
derea folosirii intense 
cletelor.

în ve- 
a bici-

de Ru-O celebra pictură 
bens a fost achiziționată de la 
un particular de către Gale
ria Națională de Artă din Wa
shington pentru suma de un 
milion și jumătate dolari I

< Tailanda și Statele Unite 
au căzut de acord să înceapă 
convorbiri în vederea stabili
rii unui calendar al retragerii 
trupelor americane de Ia baze
le din această țară.

La Praga a fost semnat 
acordul privind schimburile 
reciproce de turiști pe anul 
1974 între birourile românești 
de turism „Carpați" și „Lito-

♦ Potrivit datelor oficiale 
publicate la Copenhaga, în 
luna august prețurile au cres
cut în Danemarca cu 13 Ia 
sută în comparație cu perioa
da corespunzătoare a anului 
trecut. Dacă prețurile vor con
tinua să evolueze ca în 
mele opt luni ale anului 
curs, atunci danezii vor fi 
voiți să plătească, în luna 
cembrie, cu 25 la sută 
mult pentru achiziționarea di
verselor produse, decît la 
ceputul anului.

pri- 
în 

ne
de
mni

în-

fost 
din 
nu 

starea

♦ Vittorio de Sica a 
spitalizat într-o clinică 
Geneva. Natura maladiei 
a fost dezvăluită dar 
marelui actor și regizor este
calificată ca gravă. Tn vîrstă 
de 71 de ani, Vittorio de Sica 
trebuia să înceapă în aceste 
zile turnarea filmului „Voia
jul11, avînd ca protagoniști pe 
Sophia Loren și Richard Bur
ton.

Telex
MOSCOVA 18 (Agerpres). 

In diferite orașe din U.R.S.S. 
au continuat întrecerile 
petiției 
pentru „Cupa ziarului 
vietschi 
participă cele mai bune echi
pe sovietice alături de for
mații din Cehoslovacia. R. D. 
Germană. Polonia. România, 
Suedia și R. F. Germania. Iată 
rezultatele din etapa a II-a : 
Leningrad : S.K.A. Leningrad 
— B.A.D. Neuheim (R.F.G.) 
17—1 (3—1. 8—0. 6—0): Spar
tak Moscova. — Jukerit (Fin
landa) 6—0 (1—0, 3—0, 2—0); 
Kiev : Torpedo Gorki — Se
lecționata divizionară din 
România 9—0 (1—0. 5—0.
3—0). Tesla Pardubice (Ceho
slovacia) — Dinamo Moscova 
3—3 (0—3. 2—0, 1—0): Minsk: 
Ț.S.K.A. Moscova — Dynamo 
(R. D. Germană) 10—3 (6—0, 
1—0, 3—3); Riga : Aripile So
vietelor — A.I.F. (Suedia 
12—0 (5—0, 3—0,

com- 
de hochei pe gheață 

So- 
Sport". La întreceri

NEW YORK 18 
■ Au continuat

4—0).

(Agerpres). 
întrecerile

I
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I
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ALGER - Corespondentul A- 
gerpres, Mircea S. lonescu, 
transmite ; „Transmaghreb 
Express1' a fost denumit trenul 
rapid care, începînd din anul 
1975, va face legătura direc
tă între Casablanca, Alger și 
Tunis, pe o distanță de apro
ximativ 2 300 km. Noua linie 
de cale ferată intermaghrebiă- 
nă este menită să îmbunătă
țească traficul de călători șt 
mărfuri între Maroc, Algeria ș' 
Tunisia și să completeze trans
porturile auto, aeriene și na
vale existente între aceste țări.

Cercetări 
menelor

asupra feno- 
vulcanice

(Agerpres). - O
poloneză,

VARȘOVIA 
expediție științifică 
formată din studenți și cadre 
didactice de la facultatea de 
geografie a Universității din 
Wroclaw, a plecat în Japonia, 
unde urmează să efectueze cer
cetări asupra fenomenelor vul
canice, în sfera preocupărilor 
lor intrînd și lacurile de origi
ne vulcanică. De asemenea, 
cercetătorii polonezi vor studia 
metodele de apărare a mediu
lui ambiant în zona Tokio- 
Yokohama, strîngînd, totodată, 
materiale geomorfologice și 
geologice pe insulele Hokaido 
și Honsiu. Revenirea în țară a 
expediției este prevăzută pentru 
sfîrșitul lunii septembrie.

Răzbunarea mistrețului
ROMA (Agerpres). - Un mis

treț de peste 100 de kilograme 
și-a vîndut scump pielea auto- 
mobiliștilor care l-au busculgt 
în timp ce traversa drumul, în 
apropiere de Udine. Deși o 
fost lovit mortal de către un 
automobilist, mistrețul s-a răz
bunat, provocînd deraparea 
autovehiculului, care s-a izbit 
de un pilon electric. In conti
nuare, mistrețul mort a provo
cat coloziunea unui număr de 
20 de mașini, care veneau din 
spate. Circulația a fost între
ruptă pentru două ore, iar pa
gubele materiale se cifrează la 
circa 10 milioane de lire italie
ne.

turneului internațional 
nis de la Indianopolis. 
mă bună se prezintă 
rul francez 
care, după 
6—1. 6—2 
reușit să-1
6— 3 pe americanul 
Tanner. Alte rezultate : Oran- 
tes (Spania) — Bertolucci 
lia) 6—1. 6—0: Ramirez 
xic) — Proisy (Franța)
7— 5: Richey (S.U.A.) — 
tfried (S.U.A.) 6—2. 2—6,

de te- 
In for- 
jucăto- 
Goven,Georges.

ce l-a eliminat cu 
pe Ion Tiriac, a 
învingă cu 7—5.

Rascoe
•5.

(Ita- 
(Me- 
6—2, 
Got- 
6—3.

In competiția internaționa
lă de tenis pentru juniori „Cu
pa Vasco Valerio", în locali
tatea italiană Rimini. Suedia 
a învins cu 3—1 echipa Aus
triei. La Palma de Mallorca 
(Spania). Anglia a întrecut cu 
5—0 echipă Belgiei, iar la 
Novi Sad, U.R.S.S. a dispus 
cu 5—0 de echipa României. 
Selecționata R. F. Germania a 
eliminat cu 5—0 echipa Iu
goslaviei.

Astăzi se desfășoară jocu
rile celei de-a 3-a etape a di
viziei naționale A la fotbal.

Telex
In Capitală, de la oră 17,00. 
pe stadionul din șoseaua Ște
fan cel Mare, echipa Dinamo 
București va primi vizita e- 
chipei A.S.A. Tg. Mureș. De 
la ora 18,45, pe stadionul „23 
August", Steaua va întîlni 
formația U. T. Arad. Cele
lalte jocuri ale etapei : Stea
gul Roșu Brașov — 
București; Politehnica 
șoara — Universitatea 
iova; F. C. Argeș Pitești — 
C.S.M. Reșița; Jiul Petroșani 
— F. C. Constanța; S. C. Ba
cău — Petrolul Ploiești; Poli
tehnica Iași — C.F.R. Cluj și 
Universitatea Cluj — 
Studențesc București.

Rapid
Timî- 
Cra-

Sportul

(Ager-
a con-

BRATISLAVA 18 
pres). — In prima zi 
cursului atletic de la Bratis
lava. sportivii români au ob
ținut patru victorii. Cornelia 
Popescu 1.86 m la 
înălțime și 5,88 la 
lungime. Valentin 
7.62 m la săritura 
și Marta Satmari 
garduri.

săritura în 
săritura în 
Jurcă — 
în lungime 
la 100 m
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