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Vizita tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

în Republica Cuba
Oaspeți ai orașului Santiago de Cuba

dării la termen a lucrărilor, sau chiar a de
vansării acestor termene.

Și în continuare, in luna în care am pășit 
astăzi, se cere menținut un înalt ritm de 
muncă. SEPTEMBRIE VA TREBUI SA DEVINĂ 
O LUNA DE VIRF IN ACTIVITATEA DE INVES
TIȚII. Timpul favorabil dinaintea sezonului 
rece va trebui folosit cu maximum de riguro
zitate, să nu se piardă nici o oră bună de 
lucru, astfel incit noile capacități de produc
ție prevăzute a intra în funcțiune, să nu în
registreze nici o zi de întîrziere, iar obiecti
vele social-culturale să fie predate beneficia
rilor cit mai grabnic.

Numeroase colective de muncitori, ingineri 
și tehnicieni de pe șantierele de construcții 
au răspuns cu mult elan, cu dăruire în mun
că, cu rezultate frumoase, chemării adresate 
de secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a-și in
tensifica preocupările pentru executarea în 
termen și la un înalt nivel calitativ, a obiec
tivelor industriale și social-culturale din pla
nul de investiții al acestui an. Ca urinare, in 
luna august s-au înregistrat un ritm intens 
de lucru, o mobilizare largă a forțelor de pe 
șantiere, soldate cu recuperarea unor restanțe 
față de grafice, cu crearea premiselor pre-

Pe platforma I.F.A. „Viscoza1* Lupeni

DE EXECUȚIE,
STADIU

Pentru lărgirea și moder
nizarea- întreprinderii de fi
re artificiale „Viscoza" din 
Lupeni, șantierul din locali
tate al Grupului T.C.H.
fectuează ample lucrări de 
investiții.

c-

Pe platforma de construc
ții l-am întîlnit, in urmă cu 
două zile, pe maistrul con
structor Carol Sălăteanu ca
re ne-a relatat următoarele 
despre stadiul lucrărilor de 
aici.

lucrările de deschideri din cadrul
minei Uricani trebuie să tină

pasul cu cerințele
creșterii producției de cărbune
• Importante restanțe 

determinate de sprijini
rea insuficientă a activi
tății de investiții.
• Lunile iulie și august 

o dovedesc: atunci cind 
există preocupare, rezul
tatele nu întîrzie...
• O sarcină imediată: 
recuperarea restanțelor.

mi- 
Jiu- 
con- 

in 
creș-

Una din sarcinile de o deo
sebită importanță cu care 
este confruntată în prezent

activitatea de extracție 
nieră din bazinul Văii 
lui, o constituie crearea 
dițiilor care să permită 
anii imediat următori o 
tere accentuată a producției 
de cărbune cocsificabil. Sar
cini deosebite revin în aceas
tă direcție exploatărilor mi
niere Lupeni și Uricani ca- 

-rg, pe lingă -asigurarea--dina
micii proprii, trebuie să aibă 
în preocupări deschiderea u- 
nOr însemnate rezerve de 
cărbune cocsificabil în cîm- 
purile miniere Bărbăteni și, 
respectiv, Hobiceni. Realiza-

rea în bune condiții a acestui 
deziderat trebuie să se ba
zeze pe o desfășurare norma
lă a lucrărilor de investiții, 
în sensul îndeplinirii și chiar 
depășirii sarcinilor de plan 
valoric și, în special, fizic, al 
respectării cu strictețe a pu
nerilor în funcțiune prevă
zute pentru lucrările minie
re de deschideri.

Alegerea minei Uricatii în 
vederea . analizării stadiului 
de realizare a unor impoi-

Ing. Bujor BOGDAN

(Continuare in pag. a 3-a)

Traiectoria aeriană a creației
Știți care este toleranța ad

misă la pozarea unei grinzi de 
beton prefabricat de 40 de tone 
și de 20 de metri.lungime ? De 
ordinul milimetrilor. Numai o 
atare precizie poate garanta 
echilibrul viitorului pod, stabi
litatea sa în condițiile multi
plelor solicitări la care va fi 
supus. Privind deunăzi monta
rea grinzilor la pasajul de cale 
ferată din zona Aeroportului, 
înălțarea lină a grinzilor de 
beton armat, impresia predomi
nantă era aceea a 
te îmbinări între 
grinzilor și finețea 
menite să le așeze

unei ciuda- 
masivitatea 
manevrelor 
pe suporți.

lar atunci cind ultima din cele 
șase grinzi a fost așezată la 
locul său, chipul celor prezenți 
s-a destins într-un zîmbet larg 
care sugera parcă încordarea 
clipelor trecute. Sugera un tri
umf : cel al omului și al tehni
cii.

„Pare simplă această mane
vră, - intervine Constantin 
Călinoiu, șeful de lot - maca
raua efectuînd în întregime 
transportul. Și totuși, dirijarea 
precisă a manevrelor precum 
și lucrul in condițiile transpor
tului feroviar cer o. încordare 
deosebită".

Afirmația șefului de lot este 
susținută parcă de concentrarea 
cu care echipajul puternicei 
macarale Gotwald, compus din 
Victor. Coipan și llie Gheor- 
ghe, dirijează forța de-80 de 
tone prin intermediul unui braț 
de 25 de metri într-o aluneca
re aproape imperceptibilă, de 
siguranța cu care Anton Mo- 
canu, Marian Cristea, Ion Bor- 
cea, llie Nicola și ceilalți-mem
bri ai echipei execută-operați
unile de pozare a grinzii. Rea
lizarea operativă a unei ase. 
menea operațiuni este și rodul 
unei specializări deosebite, 
cumulată în decurs de

MU La hala de filatură partea de fundații este com- 
plet terminată. S-au montat toți stîlpii de rezis

tență, atît cei din interior, între deschiderile halelor, 
cît și cei de contur. Grinzile interioare, de 18.4 tone fi
ecare sînt, de asemenea, în întregime montate. Sint în 
montaj in momentul de față grinzile pe conturul ex
terior. „Există condiții certe, ne-a declarat tovarășul 
maistru, ca să putem realiza, pînă la 31 octombrie, 
conform termenului prevăzut în grafice, închiderea 
halei, inclusiv execuția pereților înconjurători, pen
tru a asigura astfel desfășurarea normală a lucrărilor 
în interior, la adăpost de intemperiile iernii".

Se execută prin mijloace proprii, prefabricatele 
din beton armat necesare construcției halei de matu- 
rație. Pentru mărirea ritmului de execuție (aici lucră
rile se desfășoară în avans cu 10 zile față de grafic) 
turnarea stîlpilor se execută concomitent cu a celor 
două jumătăți de grindă aferente. La montare, după 
ce fiecare piesă este așezată în fundație, se efectuea
ză monolitizarea capetelor de grindă. S-au turnat, pî
nă acum, 60 la sută din totalul de piese necesare pen
tru întreaga hală, ritmul de turnare fiind de două pie
se pe zi.

La fundația stilpilor — fundație de tip pahar — e- 
fectuată pînă acum in proporție de 90 la sută, ca și la 
toate celelalte elemente ale construcției se utilizează 
o tehnologie de betonare specifică condițiilor cărora 
urmează să le răspundă construcția, respectiv, cu izo
lație specială antiacidă.

\______________________________________

Crește zestrea tehnica
a I. U. M. P.

Pe linia sporirii posibilități
lor de prelucrare a diferi
telor piese și a creșterii capa
cității de producție în general, 
întreprinderea de utilaj mi-

bine de 15 ani la multe 
marile viaducte și poduri rea
lizate pe un itinerar de muncă 
și realizări ce poate fi sugerat, 
dar nu descris, din cauza lungi
mii sale : Porțile de Fier, Ga
lați, lași, Sinaia, Rovinari, de
fileul Jiului...

Constantin Călinoiu, șeful de 
lot, este și veteranul acestei 
formații specializate. Și-a în
ceput activitatea, ca mulți din
tre constructorii încercați din

B. MIHAI
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Vineri dimineața, în cea de-a 
treia zi a vizitei în Cuba fră
țească, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, împreună cu tovară
șa Elena Ceaușescu, și celelal
te persoane oficihle române au 
fost oaspeții orașului Santiago 
de Cuba, capitala provinciei 
Oriente, ceh mai mâre ca su
prafață și populație, situată 
în- extremitatea răsăriteană a 
țării și considerată leagănul 
revoluției- cubaneze.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
sîrit însoțiți de tovarășul Fidel 
Castro, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist din Cuba, prim-mi- 
nistru ăl Guvernului Revolu
ționar, și de tovarășa Vilma 
Espin, președinta Federației 
femeilor cubaneze.

De la Varadero la Santiago 
de Cuba se zboară cu un avion 
special. Pe aeroportul „Anto
nio Maceo", conducătorii Ro
mâniei și Cubei sînt salutați 
de comandantul Juan Almei
da, membru al Biroului Poli
tic al. C.C. al P.C. din • Cuba, 
delegat al conducerii superioa
re de partid cu însărcinări spe
ciale in această provincie, 
Armando Hart, membru 
Biroului Politic al C.C.
P.C. din Cuba, prim-secretar 
al Comitetului provincial de 
partid, precum și de Hâydee 
Santamaria,-membru al C.C. 
al P.O. din Cuba.

Aeroportul este pavoazat cu 
drapele românești și cubaneze, 
cu un mare portret al tova
rășului Nicolae Ceaușescu, în
soțit de o lozincă în limbile 
română și spaniolă: „Provin
cia Oriente urează bun venit 
președintelui Nicolae 
Ceaușescu".

Se intonează 
lor două state, 
varășii Nicolae 
Fidel Castro trec 
compania de onoare aliniată 
pe aeroport. Numeroși. locui
tori ai orașului, aflați în incin
ta aeroportului, ovaționează 
îndelung pe cei doi conducă
tori,' pentru prietenia româno- 
cubaneză.

zo- 
de 
de 
o-

t

al 
al

imnurile ce- 
dună care to-
Ceaușescu și 

în revistă

In continuare, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Fidel 
Castro, celelaSte persoane o- 
ficialo. romane și cubaneze, 
iau loc în mașini țleschise, în- 
dreptîndu-se spre centrul o- 
rașului, al doile.a ca mărime 
din Cuba, puternic centru eco
nomic, dispunînd de fabrici 
de zahăr, de ciment și încălță
minte, de textile și produse a- 
limentarc, de. o importantă ra
finărie de petrol. Majoritatea 
obiectivelor sînt situate în 
na portului, care dispune 
condiții naturale deosebit 
prielnice ce au permis ca
rașul să cunoască o dezvoltare 
intensă.

Santiago de Cuba este, tot
odată, orașul celor mai vechi 
mărturii revoluționare cuba
neze. Aici se află mormîntul 
lui. Jose Marti. ..apostolul re
voluției", căzut eroic pe cîmpul 
de luptă în 1895, în timpul 
războiului de eliberare de sub 
jugul colonial, precum și mo
numentul înălțat 
sa. Mai presus de 
ago de Cuba este 
într-o dimineață 
două decenii în urmă, răpăitul 
sec al mitralierelor anunța lu
mii începutul insurecției nați
onale cubaneze. încununată cu 
instaurarea puterii populare 
în ianuarie 1959.

Moncada — fosta garnizoa
nă a orașului —. adevărat sim
bol al asupririi și violenței, era 
socotită cetatea inexpugnabi
lă a zbirilor regimului de ti
ranie al lui Battista, aici erau 
instruite și găzduite unitățile 
sale de elită. Asupra acestei 
garnizoane, în zorii zilei de 26 
iulie 1953. un grup de tineri și 
înflăcărați revoluționari, în 
frunte cu Fidel Castro, și din 
care făceau parte, printre al
ții, Raul Castro, și Abel San
tamaria, au lansat un atac cu 
o îndrăzneală fără precedent. 
Chiar dacă atacul nu a reu
șit, chiar dacă Moncada nu 
a fost cucerită atunci, chiar 
dacă din cei 135 de tineri par
ticipant, mulți au fost uciși, 
printre care și Abel Santama
ria, mulți alții fiind prinși și 
judecați, această acțiune eroi-

în memoria 
toate, Santi- 
orașul unde, 
de iulie, cu

că a demonstrat că regimul 
dictatorial este departe de a fi 
invulnerabil, așa cum. credeau ■ 
exponenții lui, că el este con
damnat de istorie la dispariție. 
De aici, de la Moncada, flacă
ra mișcării insurecționale a fost 
reaprinsă în Sierra Maestra. 
Lupta armată condusă de Fidel 
Castro avea să ducă, după 
trei ani de bătălii înverșunate, 
la doborîrea tiraniei, la vic
toria revoluției.

Astăzi, pe frontispiciul Mon- 
cadei se poate citi o inscrip
ție scrisă cu litere uriașe: 
„Cazarmă transformată în 
școală".

Intr-adevăr, aici a fost creat 
complexul școlar „26 iulie", 
unde au venit să învețe carte 
in primul rînd copiii celor ca
re au participat la lupta revo
luționară și, alături de ei, foș
tii combatanți, mai tineri sau 
mai vîrstnici, pentru a mînui 
cu același elan revoluționar 
uneltele construcției socialiste, 
tot așa cum au fost minuite 
armele insurecției.

La intrarea în complexul 
școlar are loc o emoționantă 
ceremonie. O pionieră adre
sează un călduros salut de 
bun venit oaspeților, în nume
le tuturor copiilor care în
vață aici. „Cunoaștem luptele 
poporului român — se spune 
în mesajul citit de ea —, ca 
și marile succese în dezvolta
rea economică și socială rea
lizate de dumneavoastră după 
angajarea României pe dru
mul socialismului. In acest an, 
al celei de-a XX-a aniversări 
a asaltului eroic asupra cazăr
mii Moncada — asalt între
prins de un grup de curajoși 
tineri conduși de iubitul nos
tru conducător, 
Fidel Castro —, pionierii 
Cuba de astăzi s’ 
nostru popor și-au 
eforturile pentru a 
cese și mai mari 
înaintarea noastră 
socialismului. Transmiteți 
salut călduros pionierilor din 
țara dumneavoastră și vă do
rim ședere plăcută în orașul 
nostru".

comandantul 
din 

și întregul 
intensificat 
obține suc- 

asigurînd 
pe calea 

un
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Prin resurse proprii 
lucrări de mare însemnătate 

pentru mină
Despre, preocupările compartimentului „DEZVOL

TARE",, al minei Vulcan, se poate afirma că, prin com
plexitatea lor, se înscriu la o cotă înaltă de interes ma
nifestată pe tot mai multe planuri ale activității unității. 
Iată cîteva dovezi:

O primă preocupare se referă la preluarea în pro
porție de 80 la sută, a lucrărilor ce sînt executate în 
prezent de unități furnizoare de piese de schimb și 
confecții metalice, de către atelierele proprii ale minei. 
Această măsură este deosebit de utilă tocmai în perspec
tiv a dezvoltării minei prin prisma cerințelor ce vor 
apare în viitorii ani.

O a doua preocupare vizează preluarea și a repa
rațiilor capitale executate, de asemenea, de către uni
tăți diferite. Cele două măsuri vor contribui la reduce
rea considerabilă a timpului necesar execuției de piese, 
confecții sau reparații capitale, la eliminarea lucrărilor 
suplimentare, executate în prezent, într-un volum destul 
de mare, în atelierele minei. De asemenea, se deschid 
noi posibilități de reducere a cheltuielilor ocazionate de 
aceste lucrări, de creștere a gradului de folosire a 
mașinilor-unelțe proprii, pînă Ia cota de 85 la sută 
conform indicațiilor conducerii superioare de partid, 

. creîndu-se toate premisele asigurării unor reparații și 
lucrări de calitate corespunzătoare, executate cu maxi
mum de operativitate.

Creșterea, încă din acest an, a capacității de pro
ducție a atelierelor proprii ale minei este o primă ga
ranție a îndeplinirii programului de perspectivă al 
compartimentului „DEZVOLTARE". Pînă în prezent s-a 
realizat generalizarea schimbului II în activitatea ate- 

- lierelor, existînd asidue preocupări pentru extinderea 
continuă a schimbului III. A fost găsită și calea de 
cointeresare a muncitorilor de Ia ateliere : INTRODU
CEREA ACORDULUI DUPĂ NORMA PLAN, PE ÎN
TREGUL SECTOR ELECTROMECANIC.

nier Petroșani și-a mărit sub
stanțial în acest "ăn zestrea de 
mașini moderne. Recent, au 
intrat în dotarea uzinei cîteva 
mașini noi, de înaltă tehnicita
te. Este vorba de o presă ex
centrică de 400 tf., o mașină 
de alezat și frezat AF-125 și 
o foarfecă ^combinată FP-14.

După ce a fost stabilit am
plasamentul noilor mașini, e- 
chipa de zidari-betoniști con
dusă de comunistul Mikloș 
Rus, din care fac parte Fran- 
cisc Taar, Iosif Chezu, Ion 
Grigore și Ernest Tokar a tre
cut la săparea și turnarea fun
dațiilor. Această operație a 
fost urmată de cea efectuată 
de echipa de lăcătuși condusă 
de Ioan Ebner, adică de mon
tare. Cu ocazia instalării a- 
cestor mașini, s-a născut și o 
inițiativă demnă de relevat. 
Colectivul de muncitori, teh
nicieni și ingineri al serviciu- 

■ lui mecano-energetic s-a an
gajat să preia executarea unor 
obiective de. investiții in re
gie proprie, prin aceasta răs- 
punzînd chemării adresate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
constructorilor și beneficiari
lor de a grăbi ritmul de reali
zare a lucrărilor de investiții.

se extinde 
iluminatul public

Continuînd să trans
pună în viață prevede
rile Legii nr. 20, cetățe
nii din Iscroni participă 
în prezent la executarea 
unor importante lucrări 
gospodărești și de înfru
musețare a localității. 
Printre acestea se nu
mără și extinderea ilu
minatului public pe șo
seaua națională cuprin- 
zînd distanța dintre că
minul cultural și podul 
peste Jiu. Dintre cei ca
re și-au adus contribu
ția în muncă la săparea 
gropilor pentru planta
rea stîlpilor electrici a- 
mintirri pe Miron Rădoi 
deputat, loan Ilinescu, 
Ion Papa și alții.

Vilhelm LO.TADI, 
corespondent

(Continuare in pag. o 3-a)

vederea pentru că erau ieșite dinnu am trecut cu

De ce nu

Cu sacoșa după legume și fructe de sezon
Ca de obicei, în zi de vineri, piața din Peiroșani cunoaște 

multă animație. Mii de gospodine și gospodari se îndreaptă de 
la ore matinale spre piață, cu sacoșele pe care le doresc um
plute nu numai cu produse pentru o zi, două, ci mai ales cu 
mărfuri necesare preparării conservelor de iarnă.

Ne-am inscris și noi dis-de-dimineață, in fluxul de cumpă
rători. Ne-am interesat de prețuri, de calitate, de sortimentul 
legumelor aflate Ia dispoziția populației. Drept constatare ge
nerală o inserăm pe aceea privind fondul de marfă care ni s-a 
părut, și de această dată, bogat. Bogat, dar... cu unele lipsuri 
peste care 
comun.

Instantaneu surprins la 
montarea grinzilor de beton 
ale viitorului pod peste ca
lea ferată.

cumpărați 
vecini ?

Noi cărți 
social-politice

Dintre noutățile ' sosite 
recent la librăria „Ion 
Creangă" din Petroșani, 
un interes major prezin
tă lucrările „Socialism '• 
științific" elaborată de E- 
dilura didactică și peda
gogică, „Suveranitatea 
de stat — teorii burghe
ze, studiu critic", semna
tă de Gheorghe Moca, 
„Armgje lui Krupp" de 
William Manchester pre
cum și 
„Fondul 
national 
Cornel iu 
de 
mul

■ cinski și

s
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Cultură arfa
Teatrul de stat „Valea Jiului" 
ție artistică a municipiului

— prima institu-

din Petroșani

IL
’.•.W

Un debut pe scena Teatrului
Filatelia, mijloc de educație culturală a maselor

(pagina a 2-a)

• încheierea sesiunii de 
vară a Comitetului pen
tru dezarmare de la 
Geneva.

• Rezoluția adoptată de 
Comitetul O.N.U. pen
tru decolonizare

• Au luat sfîrșit lucrările 
Conferinței de la Abid
jan

• Kurt Waldheim și-a în
cheiat vizita în Israel

’.’.V
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Primul popas unitatea 
C.L.F. nr. 2. Primul, și cel mai 
scurt. Magazinul ne întîmpină 
cu un bilețel pe ușă : ÎNCHIS. 
Crezînd în sinea noastră că 
responsabilul s-o fi aflînd prin 
apropiere, am plecat mai de
parte.

In piață, animație mare. Sînt 
căutate legumele de 
castraveciori 
ardei „cornul caprei", 
șari, roșii pentru bulion, go
gonele, rădăcinoase și altele. 
Gospodinele mai vrednice se 
îndreaptă deja spre casă cu 
sacoșele pline. Altele, întîrzie 
printre mese și tonete, se inte
resează de calitate și prețuri, 
în speranța că vor găsi în 
sfîrșit marfa mult dorită.

In mijlocul mulțimii l-am

sezon :
pentru murat,

gogo-

întîlnit pe tovarășul Ștefan 
Aron, administratorul pieței, 
însoțiți de dinsul ne oprim la 
o anexă a unității nr. 2, apar- 
ținînd de C.L.F. Intre orele 7-8 
gospodinele puneau vînzătoa- 
rei pe un ton. mai in glumă, 
mai în serios, întrebarea : 
..Dacă nu aveți roșii, vinete, 
fructe, de ce nu cumpărați de 
la vecini ?“ In rest cartofi ne
sortați, și de o calitate îndo
ielnică, vînduți la calitatea I, 
fără preț afișat, ceapă, și o 
ladă cu roșii, complet degrada
te, tot la... calitatea I. Așa zi
cea gestionarul că sînt de pri
ma calitate. Or fi dacă spune 
dumnealui, dar să le și cum
pere. Cit despre fructe, nimic

documentarul 
monetar inter-
— T.M.l." de 
Albu. Au sosit 

asemenea, „Nihilis- 
de Stepniak Krav- 

Proverbe co
mentate" de Iordache Go- 
lescu.

Exemplu pentru 
cei tineri

In cadrul programului 
de modernizare a unită
ților de alimentație pu- 

' E.G.L. 
im- 
in-
ca-

blică, sectorul 
Vulcan a executat 
portante lucrări de 
vestiții și reparații 
pitale.

Diritre formațiile 
lucru care ‘au realizat 
lucrări de calitate la 
restaurantele Straja și 
Perla se numără echipa 
de zidari formată din : 
Constantin Giurea, ion 
Scurtu, Mihai 
Iosif Coloji, 
Marincaș și 
Kovacs, șeful 
care, deși pensionar, es
te un adevărat exemplu 
în muncă și comporta
ment pentru muncitorii 
tir»

de

Anghel,
Grigore

Merinhart 
brigăzii,
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„Ariciul și iepurașul", „Vulpea 
pedepsită", „Hoții la mere", 
„Haina nevăzută", „Trandafi
rii roșii", „Făt-Frumos", „Co- 

neascultător", „O scri- 
pierdută", „Despot- 

„...Escu", „Steaua fără 
„Suflete tari", „Opinia 
' etc.

Teatrul de stat „Valea Jiului
instituție artistică a municipiului

Prof. Mircea MUNTEANU

Apariții editoriale cu

ExpozițiePe ecrane
■

ca-

îmbogățită cu ■

peste 
repetî- 
actorul

teatrului mun- 
Jiului" care a 
în obișnuirea 
cu spectacole 
o ținută supe-

tacole de înalt nivel artistic și 
educativ. Fiind unica instituție 
de a’cest fel din județ primeș
te sarcina de a acoperi o arie 
vastă, întreprinzînd turnee în 
toate localitățile județului Hu
nedoara și chiar în județele 
învecinate. De asemenea, co
lectivul artistic avea datoria 
să ajute echipele artistice sin
dicale în activitatea lor, să or
ganizeze conferințe cu carac-

zilnic după-a- 
— are un

și bogată experiență artistică : 
Elena Antonescu, Alex. Jeles, Gh. 
lordănescu, Ana Colda, Eli- 
sabeta Belba, Dumitru Drăcea, 
regizorul tehnic Marin Dumi
trescu, aflat aici de la înfiin
țarea teatrului.

La 11 septembrie 1956, în 
Informația Bucureștiului a apă
rut un articol cu titlul „Che
marea pentru intensificarea ac
tivității teatrelor la sate" din

cîteva teatre 
țară...

ales Petroșaniul 
că nu m-am

@6 mintii'
Peste timpuri, ridicat imens, 
Intransigent și fără oscilare, 
Brațul tău cuprinde, dens, 
Strălucirea orei viitoare.

Aproape 12000 
ae vizitatori

Pulsul tîmplelor reprimă 
Inej-ția clipelor și-o sparg 
Scapără secunda cea sublimă 
Pe cadranul sufletului larg !

Fosforul efortului ce fierbe 
Frumusețea întrecerii să-nscmne. 
Către piscuri să suim, superbe 
Armonii statornice și demne.

Cotitura istorică realizată 
sub conducerea partidului la 
23 August 1944 a avut urmări 
hotărîtoare în toate domeniile 
de activitate. Arta și cultura 
înregistrează acum o înflorire 
fără precedent, in Valea Jiu
lui, ca de altfel în întreaga 
țară, asistăm la inițiative deo
sebit de valoroase în aceste 
domenii. Organizațiile de ma
să includ în preocupările lor 
curente realizarea unor spec
tacole cu un conținut militant 
progresist. Menționăm în acest 
sens activitatea 
citoresc „Valea 
avut mult merit 
publicului local 
permanente, de 
rioară celor ale amatorilor, pre
gătind terenul pentru noua in
stituție.

in urma Deciziei nr. 2 555 din 
23 iunie 1948 a Ministerului 
Artelor și informațiilor a luat 
ființă Teatrul poporului, filiala 
Valea Jiului, una din primele 
instituții artistice create in tî- 
năra noastră republică. Colec
tivul artistic format din actori 
profesioniști bucureșteni a so
sit la Petroșani în 28 august 
1948. Casinoul muncitoresc 
din Petroșani, care găzduise 
atîtea trupe teatrale valoroa
se, a devenit sediul permanent 
al noii instituții de artă.

în privința atmosferei care 
domnea în acele zile sînt su
gestive rîndurile scrise de V. 
Mureșan în ziarul „Zori noi", 
„Sala de spectacol (...) împre
ună cu o parte din încăperile 
anexe puse la dispoziția Tea
trului poporului au devenit un 
adevărat șantier de muncă, 
noul personal al teatrului (...) 
muncește de zor la pregătirile 
necesare deschiderii stagiunii 
teatrale.

în biroul teatrului personalul 
artistic... face ultimele repeti
ții ale piesei «O scrisoare pier
dută» cu care consiliul de în
drumare (...) a fixat deschide
rea stagiunii la 8 octombrie".

Teatrul era destinat să sus
țină o intensă muncă de cul
turalizare a maselor prin spec-

V______ —____

Peste 50 titluri de noi studii 
și tratate cu caracter pedago
gic — în tiraj de 300 000 e- 
xemplare — a realizat Editura 
didactică și pedagogică pentru 
viitorul an de învățămînt. U- 
nul dintre cele mai importan
te, și anume „Tratatul de pe
dagogie practică", elaborat de 
un colectiv de specialiști, sub

Cînd 
legendele

mor
Filmul american „CInd le

gendele mor" este povestea 
amară a unui călăreț de rho- 
deo (întreceri de călărie a- 
crobatică), Thomas, un indi
an rămas orfan în copilărie 
și dus într-o rezervație unde 
în adolescență i se încredin
țează paza cailor. Uimit de 
abilitatea cu care Thomas 
poate stăpîni un cal nărăvaș, 
impresarul Red Dillon îl 
scoate din rezervație pentru 
a face din el un călăreț de 
rhodeo. Thomas începe să se 
antreneze și primele specta
cole sînt și primele succese. 
Cei doi, impresar și călăreț, 
străbat țara, tînărul obținînd 
chiar titlul de cel mai bun 
călăreț al anului. Dar viața 
pe care o duce începe să-1 
nemulțumească din ce în ce 
mai mult. Impresarul începe 
să bea și îl antrenează pe 
călăreț în afaceri necinstite, 
fapt care-1 determină pe a- 
cesta să-1 părăsească. După 
un timp insă amintindu-și 
de obligațiile morale pe care 
le are, revine la bătrînul ca
re. decăzut din pricina bău
turii moare în scurt timp. 
Thomas se reîntoarce în re
zervație la o viață pură, re- 
luîndu-și vechea îndeletnici
re de crescător de cai. „Cînd 
legendele mor" se sprijină 

o idee educativă generoa- 
— adevăratele satisfacții 
aduce doar munca, oricît 
modestă și nespectaculoa- 
ar fi ea. Viața care se clă- 

imediat

pe 
să 
le 
de 
să
dește pe succesul 
are doar aparențele fericirii 
și distruge altruismul uman. 
Pentru tineri, filmul „Cînd 
legendele mor" (rulează Ia 
cinematograful „7 Noiem
brie" din Petroșani) este o 
frumoasă lecție despre regă
sim om«teri prfn muncă.

A

in preajma aniversarii
a 25 de ani 
de activitate

ter cultural și educativ etc.
Titulatura oficială a institu

ției a fost „Teatrul poporului" 
iar din 1949 - Teatrul de stat 
Valea Jiului.

In cei aproape 25 de ani au 
fost pregătite peste 200 premi
ere, 7 000 spectacole urmărite 
de peste două milioane de 
spectatori, văzînd lumina ram
pei creații ale unor reputați 
dramaturgi români, clasici și 
contemporani (V. Alecsandri, 
I. L. Caragiale, B. Șt. Delavran- 
cea, Cărnii Petrescu, V. Eftimiu, 
Al. Mirodan, Horia Lovinescu) 
și universali (Racine, Shakes
peare, Goldoni, Hugo, Cehov, 
Gogol, Brecht, Gorki, Ibsen 
ș. a.).

Cuvintele calde, elogioase 
la adresa teatrului au fost ros
tite și scrise cu diferite prile
juri de personalități, de seamă: 
V. Eftimiu, Aurel Baranga, Sică 
Alexandrescu, Tudor Șoimaru, 
Val Mugur, Mihai Zirra cărora 
li s-au reprezentat lucrări u- 
neori chiar în premieră pe țară 
ori au montat spectacole de 
valoare.

Scenei din Petroșani i-au 
fost și-i sînt credincioși anga
jați cu vechi state de serviciu

care spicuim fragmentul urmă
tor : „Recent, teatrul de stat 
din Petroșani a adresat tuturor 
teatrelor din țară o chemare 
pentru intensificarea activității 
de răspîndire a culturii in mij
locul țărănimii muncitoare, in 
chemarea lansată Teatrul de 
stat din Petroșani iși propune 
să depisteze 25 sate din regiu
nea Hunedoara unde pină a- 
cum nici o formație teatrală 
nu a prezentat spectacole, să 
organizeze deplasări regulate 
in 35 de sate din aceeași re
giune, să stimuleze activitatea 
artistică de amatori din cadrul 
căminelor culturale a celor 35 
de sate și să ia in patrimoniu 
căminele culturale din satele 
Livezeni și Iscroni. lată o bună 
inițiativă care rămine a fi ur
mată de teatrele din țară".

După cum e și firesc, teatrul 
din Petroșani a avut și are în 
vedere numărul mare de șco
lari de toate vîrstele cărora 
le-a pregătit spectacole în 
transpuneri scenice adecvate 
ori reprezentații cu texte cla
sice aparținînd unor autori a- 
flați în perimetrul preocupări
lor școlare de la Alecsandri și 
pînă la Baranga — ca de pildă

coșelul 
soa re 
Vodă", 
nume", 
publică"

Totodată, elevii au avut po
sibilitatea confruntării directe 
cu reprezentația teatrală veri- 
ficîndu-și practic cunoștințele 
teoretice dobîndite și impuse 
de compuneri cu asemenea 
profil. De-a lungul anilor ge
nerațiile de elevi au putut îm
părtăși autentica emoție artis
tică ce le-a sensibilizat sufle
tul, activizîndu-le apetitul artis
tic, componența firească a 
filului lor spiritual șlefuit 
orele de literatură, istorie, 
zică...

O tradiție lăudabilă a 
trului local a constituit-o 
zentarea unor spectacole 
tive prilejuite de aniversări 
tural-politice naționale. în cins
tea sărbătoririi Republicii, a 
sfertului de veac de împliniri 
și bucurii, a fost realizat in 
stagiunea trecută spectacolul 
„Buna noapte nechemată" pe 
textul lui Al. Popescu, auten
tic poem dedicat celor mulți 
care s-au jertfit pentru biruința 
dreptății pe pămîntul Români
ei.

Un bilanț s-a impus pentru 
că oglindește real frămîntări 
artistice, coordonate vitale ce 
au susținut permanent și vigu
ros truda orelor de repetiții, 
tracul firesc al premierelor 
înregistrate de teatrul mineri
lor în anii tinerei republici.

Se cade acum, în prag de 
aniversare jubiliară, să biruim 
emoția și s-o investim cu căl
dura sufletului nostru transmi
să în ecoul aplauzelor atîtor 

spectacole care au făcut să se ri
dice mereu cortina pe scenele 
Petrilei, Lupeniului, Vulcanului 
și ale acestui lăcaș, al mineri
lor Văii Jiului, îmbogățindu-le 
mintea și sufletul prin 
spectaculară.

Muzeul mineritului din Petroșani este locul în care po
posesc atît locuitorii din Valea Jiului cît și turiștii. In sălile 
sale silențioase vizitatorii cunosc evoluția mineritului din 
acest bazin carbonifer. In perioada scursă din acest an, în 
grupuri mai mari sau mai restrînse, aproape 12 000 de vizi
tatori au trecut pragul acestei instituții care a colecționat 
și conservă documente scrise și piese referitoare la viața 
și munca minerilor.

Peste timpuri ridicat imens, 
Intransigent și fără ezitare, 
Brațul tău cuprinde, dens, 
Strălucirea. orei viitoare...

caracter pedagogic
îndrumarea conf. dr. Traian 
Pop, abordează aspectele ac
tuale de deosebită importanță 
ce revin educatorilor în ridi
carea calității transmiterii și 
asimilării cunoștințelor. O 
pondere însemnată în rîndul 
lucrărilor menționate ocupă 
cele ilustrative : „Scrieri pe
dagogice" de D. Guști, „Școa
la din Transilvania în lupta 
pentru realizarea unirii din 
1918", de V. Popeangă, „Aspec
te ale organizării învățămîntu- 
lui profesional în România, în
tre 1869—1948", de C. Nicolae, 
„Invățămîntul în ținutul Su
cevei între 1779—1918", de 
V. I. Goraș. Legarea învăță- 
mîntului de practică, una din 
principalele cerințe ale școlii 
noastre, este amplu analizată 
în lucrările intitulate : „îndru
mătorul de activitate practi
că", „Ghid pedagogic al mais
trului instructor", „Caiete de 
schițe pentru lucrări practice" 
etc. La rîndul ei, dinamica în- 
vățămîntului contemporan pe 
plan mondial face obiectul u- 
nor lucrări ca : „Direcții și 
tendințe în organizarea învă- 
țămîntului în 
„Invățămîntul 
tanie".

LITERARA
• CÎRNU AGAPIE — Pe- 

trila. Mineritul, poate mai 
mult decît alte profesiuni, este 
o muncă ce trezește fiori poe
tici. Dumneavoastră confir
mați încă o dată acest adevăr 
însă cu prea multe poticneli 
de expresie. Revedeți-vă cu 
o privire mai critică versurile. 
Apoi trimiteți.

• CONSTANTIN BR1N- 
ZAN, CRISTINA-MARUSIA 
VIȘAN — Petrila. Numai din- 
tr-o încercare poetică e dificil 
să formulezi o concluzie. Mai 
trimiteți.

voastră față de colegii 
muncă. Dacă ați zăbovi mai 
mult asupra poeziei „La șut“ 
ar putea fi o reușită. Rugă
mintea de a vă ierta greșelile 
de ortografie nu vi se poate 
îndeplini din două motive : 
primul, nu e nevoie să posezi 
studii înalte pentru a te ex
prima corect și, doi, dacă com- 
puneți versuri însemnează că 
vă considerați poet.

diverse țări“, 
în Marea Bri-

(Agerpres)

• CONSTANTIN GABArA 
— Lupeni. încercările poetice 
trimise nu depășesc media o- 
bișnuită decît prin lirismul 
patriotic pe care mulți îl o- 
colesc (probabil pentru că e 
mai dificil). Deocamdată, mij
loacele expresive pe care le 
folosiți, sînt destul de săra
ce, nefiind însă exclusă 
o ulterioară evoluție în bine. 
Mai trimiteți.

• EMILIA TACEA — 
troșani. Primele încercări 
etice și de căutări lirice 
fac în poezia cu rimă, cu 
gențele ei bineștiute. Versul
alb îndeamnă la prozaism și 
facilitate substanțială. Mai 
trimiteți, dar cu mult discer- 
nămînt.

• DUMITRU NECȘULES- 
CU — Uricani. De apreciat 
sînt gîndul și intenția dumnea-

• GRIGORE MANTA — 
Vulcan. Este interesantă bala
da inspirată din viață și mun
că, dar nu o putem publica, 
încă nefiind realizată la un 
nivel satisfăcător. Scrieți, dar 
cu mai multă stăruință și re
veniți asupra celor așternute 
pe hîrtie.

«.T

din Petroșani

Un nnu
impuls
pentru

pu-

do-

cineamatori

Ioan CHIRAȘ

Festivalul concurs

Actrița Lavinia Jemna Bomches

Un debut pe scena Teatrului

— Sînteți, după cite știm, 
sosită în Petroșani, la teatrul 
nostru, din 15 august. Mai 
știm, de asemenea, că ați a- 
vut de ales între 
de prestigiu din

— Am 
și-mi dau seama 
înșelat. Ani întîlnit aici un 
colectiv cald care m-a primit 
cu dragoste și cu care deja 
m-am familiarizat.

— Cum vi se pare rolul Co- 
rinei, pe care-1 repetați în „Jo
cul de-a vacanța"7

— E un rol minunat, 
place, cu toate că doar 
două săptămîni pină la 
carea în turneu cu această pie
să e un timp foarte scurt, și 
care face parte din dificultă
țile pe care le întîmpin.

— Mai sînt și altele 7
— In afară de timpul scurt 

e și rolul care e de întindere, 
dificil, frumos, dar în același 
timp, greu, cu atît mai mult 
cu cit e și primul meu rol de 
asemenea anvergură.

— Se pare că rolul Corinei, 
care înainte a fost interpretat 
de actrița Paula Ionescu-Cris- 
toloveanu, a imprimat cole
gilor de scenă un anume gen 
de atmosferă, de mișcare. A 
lăsat, cu alte cuvinte, un „mit" 
al ei pe care dumneavoastră 
va trebui să-l rupeți. Veți 
putea reuși ?

— Aici e o altă dificultate, 
și cred că cea mai mare. Am, 
însă, credința că bunăvoința 
cu care sînt înconjurată din 
partea colegilor va fi de bun 
augur.

— In ce constă această 
bunăvoință ?

— Știți, ei cunosc rolul, l-au 
mai „jucat" și, cum ar fi nor
mal, le-ar putea lipsi răbdarea 
pentru repetițiile la scenele 
cu mine. Dar, dimpotrivă, co
legii sînt foarte amabili și-mi 
dau concursul chiar 
programul orelor de 
ție, cum e cazul cu 
Mihai Clita cu care și după- 
amiezile repet asiduu...

— Mai există vreo dificul
tate ?

Odată cu instalarea 
cercului de metalo- 
plastie de la Casa de 
cultură din Petroșani 
intr-un nou spațiu, 
care oferă bune con
diții creației, s-a des
chis și o expoziție cu

Printre cei șase actori, tineri absolvenți ai Institutului 
artă teatrală și cinematografie, repartizați la Teatrul de stat 
„Valea Jiului", am intîlnit-o pe tînăra actriță LAVINÎA JEM14A 
BOMCHES căreia, după citeva instantanee din timpul repetiției, 
i-am răpit cîteva minute pentru un scurt interviu pe care ni i-a 
acordat cu o surprinzătoare amabilitate.

— N-am jucat un asemenea 
gen. Pînă acum rolurile mele 
au fost de comedie. Rolul Co
rinei, pe lingă faptul că e de 
întindere, dispune de incon
secvență, se transformă, se 
maturizează pe parcurs... Și 
o altă dificultate e că vom ple
ca in turneu cu piesa fără ca, 
în prealabil, să am un „ro
daj", ca să zic așa, cu publicul 
de aici...

— Interpretarea dumnea
voastră, oricum, creează o

discrepanță față de interpre
tarea predecesoarei. Ce cre
deți, care gen va trebui să se 
impună ?!

— Genul meu obligă !
— Despre viitor ce ne 

teți spune ?
— încă nu știu...
— Vă mulțumim și vă 

rim o rezolvare cît mai optimă 
a dificilului dumneavoastră 
rol. Să ne dați o Corină pe 
care s-o îndrăgim cu toții.

Ion LIC

lucrările plasticieni- 
lor. Expoziția — des
chisă 
miază
racter permanent și 
este —
fiecare nouă lucrare 
executată în această 
tehnică.

„P r e ș u 1“
Mii ne. Teatrul de comedie din București 

prezintă, la ora 20, pe scena Casei de cul
tură din Petroșani un spectacol cu comedia 
„Preșul" de Ion Băieșu. Piesa este montată 
de regizorul Ion Cojar, in distribuție aflin- 
du-se mulți actori cunoscuți — Stela Po
pescu, Vasilica Tastaman, Dem. Savu, Mir
cea Șeptilici, Ion Lucian, Aurel Giurumia, 
Cornel Vulpe și alții.

t
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„Flori alese de pe Jiu
In 22 și 23 septembrie, la Casa de cul

tură din Petroșani se va desfășura ediția 
a Il-a a festivalului-concurs „Flori alese 
de pe Jiu", de această dată organizat în 
cadrul săptămînii culturale „Sarmis 1973". 
La actuala ediție, mult îmbunătățită în com
parație cu precedenta, participă formații 
folclorice și soliști de muzică populară din 
municipiul Petroșani și județele Gorj, Dolj, 
Mehedinți. In cadrul festivalului folcloric 
„Flori alese de pe Jiu", ediția a Il-a, în 
Petroșani va avea loc, în afara concursu
lui, o paradă a portului popular, simpozio
nul „Folclorul în Valea Jiului" (la care 
participă cu comunicări folcloriști și etno
grafi din județul Hunedoara), o expoziție 
de artă populară (costume și țesături) și 
o gala de filme cu tematică folclorică, din 
zonele participante la concurs, realizată de 
cineamatori.

Filatelia, mijloc de educație culturală
Procesul intens de dezvolta

re multilaterală a societății 
socialiste necesită îmbunătă
țirea continuă a activității de 
educare a maselor, de dezvol
tare a cunoștințelor lor în do
meniul științei, tehnicii și cul
turii. Culturalizarea maselor 
cunoaște o gamă foarte variată 
de mijloace și forme și se des
fășoară pe scară largă atît la 
orașe cît și la sate cuprinzînd 
un număr impresionant de oa
meni de toate vîrstele și pro
fesiile. Filatelia ocupă un rol 
de seamă în această vastă și 
impozantă acțiune care se des
fășoară în cadrul Asociației 
filateliștilor din România.

Pentru a înțelege mai bine 
ce este ’ filatelia, trebuie pre
cizat de la bun început că ea 
nu este același lucru cu simpla 
colecționare a mărcilor poș
tale. Colecționarul se mulțu
mește cu strîngerea mărcilor 
poștale, aranjarea lor în albu
me sau clasoare, pe țări, teme 
etc. fără să cunoască mai pe 
larg și în profunzime o seamă 
de lucruri despre mărcile res
pective (de pildă, evenimentul, 
ocazia pentru care s-a emis, 
importanța, data, locul eveni
mentului Și alte amănunte).

A face filatelie înseamnă a 
depăși faza simplei colecțio
nări a mărcilor poștale care, 
de altfel, este proprie oricărui

începător și a trece la cerceta
rea și clasificarea lor la stu
dierea evenimentelor care eon

stituie tema mărcii, ceea ce 
obligă pe colecționar să stu
dieze și să se documenteze te-

meinic pentru a putea aduna 
cit mai multe și complete date 
legate de tema respectivă, lu-

cru ce duce la îmbogățirea cu
noștințelor filatelistului în do
meniul politic, cultural, al t i- 
inței și tehnicii și din multe 
alte domenii de activitate.

Un vast cîmp de activitate 
ne oferă în această direcție 
mărcile poștale românești emi
se după 23 August 1944, și care 
abordează o gamă foarte va
riată de probleme din aproape 
toate domeniile de activitate 
ale vieții sociale din țara 
noastră. Aproape că nu există 
activitate sau realizare în via
ța poporului nostru care să nu 
fie oglindită în mărci creînd 
astfel o posibilitate foarte vas
tă de studiere pentru toți fi- 
lateliștii.

Pe multe mărci poștale sînt 
redate figuri de seamă ale li
teraturii noastre, prilejuind 
ocazii de studiu și cercetare. 
Iată cîteva exemple : Mihai 
Eminescu (1850—1889) poet 
romantic român ; Dimitrie 
Cantemir (1673—1723), cărturar 
umanist ; Ion Creangă (1837— 
1889), scriitor român ; Alexan
dru Vlahuță (1858—1919), scri
itor și publicist; Vasile Alec- 
sandri (1821—1890), scriitor și 
om politic ; George C^biic 
(1866—-1918), poet; Ion Luca 
Caragiale (1852—1912), scriitor 
român.

Prilej de îmbogățire a cu
noștințelor despre personali
tăți cu renume mondial din

domeniul medicinei ne oferă 
emisiunile cu acest subiect re- 
editînd figuri de seamă ca dr. 
Gheorghe Marinescu (1863— 
1938), creatorul Institutului de 
neurologie, dr. I. Cantacuzino 
(1863—1934), medjc ș, eacte- 
riolog român, fondator 1 școlii 
române moderne de microbio
logic în medicină experimenta
lă dr. Victor Babeș (1854—1926), 
medic și bacteriolog român, 
creatorul Institutului din Bu
curești, N. Crețulescu (1812— 
1900) și Carol Dr.-.ilri d8?8— 
1884) întemeietorii învățămîn- 
tului medical și farmaceutic 
în România. Am înfățișat doar 
citeva emisiuni din ultimii 
25 de ani. Spațiul însă nu ne 
permite să facem o analiză 
mai amplă a tuturor emisiuni
lor mai importante și din toa
te domeniile de activitate.

Un alt aspect al problemei 
este acela de a populariza cu
noștințele astfel dobîndite și 
a le transmite prin filatelie 
și altora. Pentru atingerea a- 
cestui scop cele mai eficace 
mijloace sînt organizarea de 
expoziții filatelice care reali
zează o legătură strinsă cu vi
zitatorii.

Cercul filatelic „Minerul' 
din Petroșani a organizat în 
cursul anilor mai multe astfel 
de expoziții. Printre cele mai 
reușite' se numără cele din 
noiembrie 1971, prima expozi
ție interjudețeană din Iunie

Rîndurile cineamatori lor 
din Valea Jiului se întăresc 
continuu, consolidîndu-se în 
aceeași măsură însăși calita
tea murțeii făcută de acești 
pasionați creatori de filme. 
Festivalul concurs „Amafilm" 
de la Lupeni poate fi conside
rat o experiență dintre cele 
mai folositoare — a stimulat 
căutări în expresie dar și în 
modalitatea tehnică de rezol
vare a multiplelor probler e 
puse de film Intr-o peri ea ă 
relativ scurtă s-au constituit, 
și au început activitatea, vi- 
necluburile din Lonea și Uri
cani, ajutate in primii lor 
pași de către amatorii din Lu
peni, Vulcan și Petroșani,

Filmul este fructul muncii 
artistice colective, spiritul de 
echipă fiind dominant în acest 
domeniu. In această privin ,ă 
munca cineamatorilor din Va
lea Jiului este caracterizată de

nouă și valoroasă inițiativă 
despre care ne-a vorbit artis
tul plastic Iosif Tellmann.

— Din două în două săptâ- 
mîni s-a hotărît să „vem în- 
tîlniri cu caracter mai com
plex, în care se prezintă nu 
numai realizările din acest
interval, ci are loc și un util 
schimb de experiență, de idei 
teoretice. La aceste reale 
schimburi de opinii participă 
toți cineamatorii din munici
piu. Ultima întîlnire s-a ținut 
la_ Lupeni în această săptă- 
mînă și s-au stabilit cîteva 
obiective de perspectivă la 
care să medităm pînă la vi
itoarea întîlnire. De pildă, s-a 
convenit ca fiecare cineama- 
tor să mediteze la un scena»- 
riu pentru un reportaj despre 
Lupeni — ideile vor fi supu
se criticii colective, fiind a- 
doptată cea mai interesantă. 
O a doua chestiune o repre
zintă problema copierii filme
lor și grija pentru conserva
rea originalului. La Vulcan 
s-au făcut primii pași în a- 
ceastă direcție, neexcluzîndu- 
se alte idei, alte realizări e- 
conomicoase și cu bune 
ta te. Important este că 
întîlniri — schimb de 
riență sînt dominate de 
tentică atmosferă de 
ceea ce este un indiciu 
pentru activitatea de viitor a 
celor cinci cinecluburi din 
municipiul nostru.

Inițiativa cineamatorilor, din 
care se desprinde efortul de a 
se inspira din realitățile so- 
cial-economice și culturale de 
aici, dorința ca filmul să fie 
un instrument de educație, ar 
fi mai completă în intenții și 
fapt dacă se rezolvă, în sfîr- 
șit, și problema prezentării, a 
proiectării peliculelor.

rezul- 
aceste 
expe- 
o au- 
lucru, 

bun

IE®

1972 și expoziția internațională 
din septembrie 1972, cea mai 
însemnată atît prin numărul 
de expozanți cît și prin con
ținutul exponatelor trezind in
teresul unui mare număr de 
vizitatori și aprecieri elogioa
se la adresa organizatorilor și 
expozanților.

Continuînd această... ....... ..
te, devenită de acum tradițio
nală, cercul filatelic 
rul" din Petroșani a inițiat și 
va organiza între 16—23 sep
tembrie 1973 o expoziție bila
terală în holul Casei de cul
tură a sindicatelor din Petro
șani la care participă cu expo
nate, pe lingă colecționarii din 
Petroșani, mai mulți filateliști 
din localitatea minieră Orosz- 
lany din R. P. Ungară, expo
ziție care va contribui la dez
voltarea cunoștințelor filate
lice și va constitui un bun 
prilej pentru un rodnic schimb 
de experiență și apropiere în
tre cele două cercuri filatelice 
miniere.

Cucerind din ce în ce mai 
mulți_ aderenți, această fru
moasă și instructivă preocupa
re — filatelfe — s-a impus în

activita-

„Mine-

țara noastră cu un entuziasm 
caracteristic acestei nobile 
siuni, numărul iubitorilor 
mărci crescind din an în

pa- 
de

an,

Nicolae POPON, 
secretarul cercului filatelic 

„Minerul'' Petroșani



SIMBATA 1 SEPTEMBRIE 1973 Steagul roșu
Alcoolul — prieten sau dușman ? (V)

O „problemă" socială mondială, 
permanentă

Alcoolismul a încetat de a 
mai fi o problemă de suferin
ță individuali, tinzînd să de
vină o problemă socială mon
dială, permanentă. Psihiatrii 
din secolul trecut au stabilit 
o legătură de condiționare di
rectă între alcool, nebunie și 
crimă, un fel de triunghi, în- 
semnind un fel de decădere. 
Predecesorii noștri au simpli
ficat... explicația : alcoolismul 
însemnînd boală corporală, 
suferințe ale sistemului ner
vos, alienați mintali, degra
dare morală, disocierea vieții 
de familie, primejduire a să
nătății corporale și mintale a 
copiilor, accidente de muncă 
Efectele distrugătoare ale al
coolului se întind de la indi
vid la familie, la întreaga so
cietate, generînd pretutindeni 
suferință.

Consumul alcoolului se 
menține în lume, prin acțiu
nea conjugată a unor vaste ca
tegorii sociale de persoane in
teresate ca : viticultori, indus
triași pregătitori de băuturi 
distilate, neguțători care-1 de
bitează, state care percep im
pozite pe consumarea acestor 
băuturi. Acestor interese, con
vergente prin rezultatul lor, 
li se opun cu o eficiență vari
abilă, interesele generale, de 
ordin igienic și de prevenire a 
consecințelor dezastruoase ale 
alcoolismului. In primul rînd 
tulburările mintale, criminali
tatea, acciden ele de muncă și 
de circulație.

Alcoolismul se alcătuiește ca 
factor însemnat în pierderile 
de energie umană, deteriora
re de bunuri sau cheltuieli so
ciale inutile, întreținerea în 
spitale a milioane de alienați 
sau înapoiați mintali, prin în
treținerea criminalilor sau de- 
lincvenților, prin excese alco
olice în închisori, prin morta
litatea sau mortinatalitatea pe 
care o determină. împreună

cu tuberculoză; sifilisul și can
cerul, alcoolismul alcătuiește 
una din marile suferințe ale 
omenirii. „Pandemia toxică 
universală", cum a fost nu
mit de un psihiatru, devitali- 
zează populațiile și scade re
sursele de energie ale unei 
națiuni.

Numărul de alcoolici cu un 
randament cantitativ și cali
tativ scăzut în muncă este în 
unele țări foarte ridicat. In 
Statele Unite ale Americii o 
statistică publicată în revis
ta medicală „The lancet" (5 
mai 1962) arată că se aflau la 
această dată 4 pînă la 5 mi
lioane de alcoolici, în timp ce 
în Anglia erau cam 500 000 
de băutori. In Franța, morta
litatea prin alcool se situează 
în prezent în al patrulea rînd 
printre cauzele determinante. 
Datele statistice mai vechi a- 
rată că în spitalele din Paris, 
mortalitatea — cauzată de al
cool — ar atinge procentul de 
10 la sută.

Alienația mintală prin alco
olism alcătuiește o cauză de 
sustragere a energiei din re
sursele biologice ale națiuni
lor. In Franța, numărul de 
alienați alcoolici, în raport 
cu totalul bolnavilor inter
nați, se socotește între 25 la 
sută — 30 la sută, ajungînd în 
cîteva spitale psihiatrice din 
restul țării pînă la 47 la sută. 
In Statele Unite ale Americii 
deficitul anual datorită al
coolismului este de 500 
milioane dolari. O statis
tică recentă arată că 
în Franța, alcoolismul ab
soarbe 11 la sută din veni
tul național, proporție enormă 
dacă o comparăm cu întregul 
cheltuielilor sanitare ale ță
rii, care nu se ridică debit în
tre 6 și 7 la sută.

Consumația mondială de 
alcool socotită între anii 1906 
și 1910, a fost calculată cam 
la 50 milioane de hectolitri 
(5 miliarde litri) dintre care 
34 la sută rachiuri, 27 la sută 
bere, și 39 la sută vin. Sta
tistica întocmită pe cap de lo
cuitor, de către Wlassak, arată 
că, cantitatea de 10 litri de 
alcool pus anual pe cap de 
locuitor, are o mare valoare 
de orientare, căci în numă
rul global al locuitorilor tre
buie eliminați copiii, un nu
măr de femei sau bătrîni, un 
număr de abstinenți sau con
sumatori moderați. In frun
tea țărilor, în această statisti
că figurează Franța, cu un 
consum de peste 22 de litri 
de alcool anual dintre care, 
peste 3 litri reprezentați prin 
alcoolul din bere, 4 litri prin 
alcoolul din rachiuri și peste 
14 litri de alcool din vin. In 
Italia 17 litri, aproape în to
talitate reprezentați prin al
cool din vin. Elveția 13 litri 
reprezentație asemănătoare 
Franței. Belgia și Anglia sînt 
aproape egale în jurul canti
tății de 10 litri, cu particulari
tatea importanței consumului 
de bere. In valori descrescîn- 
de s Austria, R. F. G., Dane
marca, Suedia, Norvegia, Fin
landa.

O problemă îngrijorătoare 
este creșterea rapidă a numă
rului de femei alcoolice.

In rîndurile prezentate am 
căutat să ilustrăm schematic 
cîteva date principale legate 
de alcoolism, care devine o 
„problemă", ce dă de gîndit 
asupra gravității acestei into
xicații, atît sub raport indi
vidual, cît și în privința re
percusiunilor în viața socială.

Dr. Ionel RADU, 
Spitalul municipiului 

Petroșani

Activitate febrilă de producție, dar și de educație intr-o secție model a I.U.M.P. 
Foto : I. LICIU

+ C. FLORIN, Petroșani: S-ar putea 
ca cele sesizate de dumneavoastră să fie 
adevărate. Dacă persoana în cauză este... 
„președintele despărțirii", desigur au o vină 
și cei care se lasă ușor, cum s-ar spune, 
prinși în gura lupului. In orice caz, ano- 
n:matul ne împiedică să mai aflăm de la 
dumneavoastră amănuntele necesare.

I. PAUNESCU, miner, E. M. Lonea : 
Referitor la „vinul" băut în fața patiseriei 
nr. 73, nu am înțeles nimic. A fost vin, a 
fost vermut, e vorba de pahar sau bute
lie ?• Aveți dreptate, mai sînt salariați din 
alimentația publică care umblă cu... ocaua 
mică. Nu înțelegem însă, cum tovarășa 
Ioana Gheorghița, vînzătoare de înghe
țată, putea reduce la jumătate cantitatea, 
cînd are o măsură exactă. Cît despre 
supra-preț, nu ne redați amănunte — cine 
a vîndut cu supra-preț, ce anume a vîndut, 
și cui ?

MARINA EFTIMIE, str. Vasile Roai- 
tă, Petroșani: Nici de data aceasta nu în
țelegem cele sesizate de dv. Dacă s-a mai 
scris despre cazul ap. 53, de ce să mai 
revenim ? Spuneți că în apartament lo

cuiesc cinci persoane și numai două plă
tesc (cheltuielile de întreținere, probabil). 
Nu are importanță cîte persoane plătesc ; 
obligația o are una singură (titularul con
tractului de închiriere) să plătească totul 
pentru apartament. Dacă celelalte persoa
ne care ocupă, în comun, apartamentul 
trebuie să contribuie fiecare la cheltuieli
le de întreținere, și din ei numai doi plă
tesc cu conștiinciozitate, asta e altceva. 
Fiecare să se simtă dator să contribuie la 
suportarea cheltuielilor comune pentru 
apartament.

Cu sacoșa după legume și fructe de sezon
(Urmare din pag. 1)

în afară de niște mere „rătă
cite", depreciate și cîteva lăzi 
cu prune ; rădăcinoase, aproa
pe nimic. Așa se prezintă în zi 
fie tîrg unitatea C.L.F. la pri
mele ore ale dimineții. Mai 
tîrziu către ora 10, lădița cu 
roșii depreciate a dispărut și, 
în sfîrșit, a sosit marfa : ardei, 
vinete, roșii (bune) etc. Cam 
tîrziu. Dar, e bine și așa.

La întrebările noastre adre
sate șefului de unitate Costel 
Călugăriță, acesta, s-a adre
sat drastic vînzătoarei: „De 
ce n-ai pus prețul ? De ce nu 
faci curățenie ? N-ai nevoie 
de vînzare, ci de curățenie". 
Sigur, curățenia și felul în ca- 
re-ți prezinți marfa contează. 
Pe șeful de unitate nu l-au 
interesat decît după ce i s-au 
pus... întrebări.

Sâ se fi știut că C.L.F.-ul
va „lipsi" ?

Producătorii particulari se 
pare că știu bine ce înseamnă 
comerțul... Produsele lor — o

Iată o mostră despre 
„marfa de sezon" care se 
găsește în rafturile unității 
Agrocoop.

gamă foarte bogată și mai a- 
les de sezon — cerute de popu
lație, sînt ordonat așezate, cu
rățite cu multă grijă. Cumpă
rătorii găsesc tot ce-și doresc: 
de la legumele cele mai căuta
te — vinete, castraveciori, ar
dei, roșii — pînă la fructele 
diverse de sezon. Parcă s-ar fi 
știut că unitățile de stat sau 
cooperatiste nu vor primi 
marfa decît mîine sau poimîi- 
ne. Așa că, dacă doar ei pu
teau oferi aceste produse, pre
țurile erau la discreția vînză- 
torilor.

In general, piața e curată, 
mercurialul completat la zi. 
Dar nu la toate rubricile.

Ce părere 
aveți ?

Unitatea „GOSTAT" (res
ponsabil Aurel Buză) se îngri
jise ca în zi de vineri să nu 
se prezinte cu tarabele goale. 
Mai exact, era singura unita
te de stat ce concura castrave
ciorii particularilor ; singura 
care avea ardei „cornul ca
prei" din abundență și singura 
unitate care, dacă nu avea al
te fructe, struguri cel puțin, 
avea suficienți.

Inevitabilă, în acest caz, a- 
glomerația. Gospodarii dornici 
de a cumpăra ieftin dau bu
luc aici unde un singur vînză- 
tor face cu greu față. De aici, 
certuri, nervi, îmbrînceli, 
timp pierdut. Nu aceeași situ
ație» ar fi fost dacă și în ve
cini s-ar fi găsit fructele res-

La spartul tîrgului :
— Haideți oameni buni, cumpărați!
Așa se petrec lucrurile cînd marfa e scoasă la vînzare 

doar după „alarmă"—

pective. Ce să mai vorbim de 
legume. Nu-i așa, tovarășe 
merceolog Amza ? Ce-ar fi să

vizitați unitățile și în zilele de 
vîrf ? Și, ce-ar fi dacă v-ați 
mai face și... datoria ?

„Avicola" în... vacanță
In ultimul timp, păsările vii 

au un succes deosebit pe pia- 
,ță. Ieri, însă, nu găseai nici 
măcar o pană, darmite picior 
de pasăre. De la administrația 
pieței aflăm că din 22 august 
unitatea „Avicola" a luat... va
canță. Dacă tot nu are ce vin
de. Solicitările sînt foarte 
mari, se fac comenzi peste co
menzi, dar furnizorul nu le o- 
norează, iar beneficiarul nu

insistă. Și atunci stă închis. 
Unitățile C.L.F., Agrocoop 
și GOSTAT au voie și ele să 
contracteze păsări, pentru a a- 

’coperi, astfel, lipsurile Avico
lei. Se mulțumesc însă numai 
cu... ouă. Pe semne, vor să ne 
convingă că ouăle au fost ce
le dintîi, iar găinile vin mai 
pe urmă. In fine, bine că am 
rezolvat o enigmă.

tația cu care C.L.F.-ul îi întîmpină pe cumpărători.

Cît privește ouăle, sînt din 
abundență dar... nu scoase la 
timp spre vînzare, mai la ve
derea cumpărătorilor. Doar

într-un tîrziu, după ce a tre
cut „inspecția", cînd tîrgul era 
aproape spart... Cîte s-ar fi 
vîndut ?

Mai lipsea un afiș
Tot împreună cu administra

torul pieței, tovarășul Ștefan 
Aron intrăm în unitatea nr. 1 
Agrocoop. Clienți puțini, 
marfă puțină. Dar, afișele li
pite pe geam, ne atrtîg atenția 
„avem grîu" și „avem boia de 

I ardei"? -In1 «magazin Trpseștt a- 
fișul „celălalt" : „nu avem le
gume și fructe de sezon." In 
completare... Triplu-sec, ape
ritiv „Carpați", vin de Tîrna- 
ve, lichior „Unic" și fel de fel 
de conserve care mobilează 
de multă vreme rafturile uni
tății.

— Am trimis mașina, și mîi
ne ne sosesc 12 tone cu de toa
te, ne explică proaspătul res
ponsabil (de două săptămîni) 
Ion Bornemissa.

Se pare că noul responsabil

nu a preluat marfă, ci a „moș
tenit" cîteva nereguli, printre 
care la loc de seamă se înscriu 
ambalajele, în valoare de 150 
mii lei, care zac de cîțiva ani 
(? !) pe malul pîrîțilpț ,c}jn 
spatele halelor. Cine le plă
tește ? Cît despre celelalte (le
gume, păsări)...

— „Veniți mîine! Pentru 
că, s-au făcut comenzi la 
timp" — ne declară șeful uni
tății.

Sperăm să nu-1 fi descura
jat pe noul șef al unității A- 
grocoop, și că, în scurt timp, 
va elimina neajunsurile... pre
luate. Aprovizionarea în 
schimb, ține numai de price
perea și preocuparea dumnea
lui.

Cîteva concluzii
Am vizitat piața din Petroșani, ieri, la ore diferite, în 

cursul dimineții. Dacă producătorii particulari erau pregătiți 
pentru asaltul cumpărătorilor, nu același lucru se poate spu
ne despre unitățile de stat, C.L.F. nr. 2, Agrocoop nr. 1, 3, 4 
și GOSTAT. Pînă Ia ora 9, nu se găseau prea multe mărfuri 
de cumpărat. Abia cînd mersul pieții era în toi, lumea grăbită 
au apărut și mașinile cu marfă. La orele 10, cînd gospodarii 
harnici erau de mult acasă. Acest fapt ne-a convins că marfă 
există suficientă și în sortiment bogat, dar lipsește, în schimb, 
preocuparea gestionarilor, operativitatea lor, în aprovizionare, 
mai ales în zilele de vîrf. Și preocuparea merceologului, a di
rectorului C.L.F. tov. loan Cosma lipsește. Se pare că au mai 
puțin... simț comercial decît ar fi necesar. In afară de operati
vitate în aprovizionare și desfacere după cum s-a putut cons
tata în cele de mai sus, suferă de cîte ceva : legume nesortate, 
aflate la grămadă. Pentru „Agrocoop" nu mai este necesar 
nici un comentariu. Rămîne de văzut doar dacă în viitorul a- 
propiat, în fiecare zi, și cu deosebire în cele de vîrf (vinerea, 
duminica, în zilele de salar) unitățile de stat vor depăși si
tuația de ieri, cînd erau devansate cu cîțiva pași buni de pro
ducătorii particulari. Pentru evitarea aglomerației, a nemulțu
mirilor, pentru evitarea speculei, este necesar ca responsabilii 
unităților din incinta pieței Petroșani să-și revizuiască cali
tatea de comercianți, să ia aminte că marfa trebuie să aștepte 
ziua de tîrg de cu seară, sortată, aranjată, curățită să-ți ia o- 
chii într-un cuvînt cu aspectul comercial necesar.

Ionica FIERARU
Ion MUSTAȚA
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aeriană
a creației tehnice

Traiectoria

(Urinure din nag 1)

zilele noastre, in atmosfera en
tuziastă a șantierului Bumbești 
— Livezeni și de atunci destinul 
său s-a legat de executarea 
lucrărilor temerare. Spirit ana
litic, a căutat să rețină numă
rul lucrărilor pe care le-a reali
zat în cei 22 de ani care au 
urmat absolvirii școlii tehnice 
de construcții din Sibiu. E o 
cifră care se pare că merită 
să fie reținută ; 180 de poduri 
de beton și metalice, echiva- 
lînd cu montarea a 3 200 de e- 
lemente mari, prefabricate.

„Tot aici sint incluse și su
tele de elemente montate la 
polatele de pe defileu în ulti
mii trei ani, ține sâ precizeze. 
Pentru câ vedeți, după 25 de 
ani, mi-a fost dat să lucrez

din 
am

undenou prin locurile de 
pornit în meserie".

Montarea grinzilor acestui 
pod are și semnificația unei 
premiere : Mihai Mînzatu, unul 
din băieții mai vechi ai forma
ției, proaspăt întors de la școa
la de maiștri, își face cu aceas
tă ocazie debutul în noua sa 
funcție, într-o activitate în care 
va înregistra, asemenea celei 
a lui Constantin Călinoiu, sute 
și sute de noi poduri, de noi 
construcții monumentale desti
nate legăturilor rapide dintre 
oameni.

îndemînarea și curajul, dăru
irea în muncă, sînt cîteva din 
atributele care conferă o va
loare aparte muncii acestui 
mic grup de constructori de 
înaltă specializare, ale căror 
realizări le întîlnim în întreaga 
țară.

Optimism în tabăra 
jucătorilor de la Jiul

„Vom arăta tuturor care este 
adevărata față a echinei“

După cum se știe în acest 
început de campionat echipa 
Jiul, spre amărăciunea supor
terilor săi, a pășit cu stîngul. 
După consumarea primelor 4 
etape din programul competi- 
țional, elevii antrenorului 
Traian Ivănescu nu au reușit 
să obțină decît un punct (în 
prima etapă și acesta pe teren 
propriu) și ultimul loc în cla
sament. Deci, dacă am privi 
lucrurile strict prin prisma 
rezultatelor obținute pînă în 
prezent, calificativul dat evo
luției echipei Jiul nu ar putea 
fi altul decît cel al ineficacită
ții, lipsei de dăruire. De altfel, 
angajamentul fizic în jocurile 
abordate (cu excepția celui de 
la Ploiești) nu a fost cel care 
să răspundă așteptărilor (și 
posibilităților I). Iată motive
le care ne-au determinat să

AVANCRONICĂ

facem o investigație în echipă, 
să sondăm opiniile celor aflați 
în neplăcuta postură de „lan
ternă roșie", a jucătorilor e- 
chipei — cît și antrenorului, 
conducerii secției și a clubu
lui.

— Carențele din pregătirea 
jucătorilor, comportarea sub 
așteptări a echipei se datoresc 
în mare măsură lipsei de pre
gătire temeinică o .perioadă 
lungă de timp, în ultimele e- 
tape ale returului, cînd „Jiul" 
trăia acele momente de tensi
une cauzate de sumbra per
spectivă a retrogradării — ne 
spunea tovarășul prof. Mir
cea Pascu, vicepreședintele 
clubului Jiul. Fostul antrenor, 
știind că pleacă, a neglijat 
pregătirea jucătorilor spre 
sfîrșitul campionatului trecut. 
Antrenorul actual, Traian I- 
vănescu' nu . a avut timpul ne
cesar la dispoziție pentru a 
face ca potențialul echipei să 
ajungă pe linia de plutire. Dar, 
în etapele viitoare se va putea 
consemna neîndoielnic reviri
mentul scontat...

— Pot spune că echipa se 
află pe un drum ascendent în 
ceea ce privește pregătirea fi
zică și tehnico-tactică — ne 
relata antrenorul Ivănescu. 
Mai am doar puțin de lucrat 
cu recuperările și cu jocul in
dividual. Atmosfera din sinul

echipei este deosebit de bună, 
optimistă, băieții au încredere 
și, ceea ce mă face să sper în- 
tr-o reușită imediată, au și ei 
încredere în mine. Vom arăta 
împreună că nu aceasta este 
adevărata față a echipei, o să 
convingem prin fapte că va
loarea ei este mai mare.

Iată și opinia căpitanului e- 
chipei. Petre Libardi :.

— A fost dificil oarecum să 
depășim momentul psihologic 
— acel handicap cu puteri 
tranchilizante — creat după 
ce ne-am trezit în postura ac
tuală. Dar, consider că reve
nirea nu va mai întârzia, pen
tru că toți sîntem hotărîți să 
ieșim din impasul în care ne 
găsim. Cum ? Prin multă mun
că, prin dăruire totală în joc. 
Meciul de la Ploiești este un 
atuu pentru ceea ce ne-am

FOTBALISTICĂ
propus pentru viitoarele eta
pe.

— Tactica necorespunzătoa
re și unele semne de dezbina
re a echipei rămase din ve
chiul campionat, și-au lăsat 
amprenta în primele etape a- 
supra meciului disputat — 
ne spunea tov. ing. Otto A- 
braham, președintele secției 
de fotbal a clubului. A venit 
apoi accidentul din meciul cu 
Farul. Dar, acum lucrurile vor 
evolua pe făgașul normal Pre
gătirea echipei se face în con
diții bune, randamentul jucă
torilor este cu mult mai mare 
și cu siguranță că în viitoarele 
partide aceste lucruri își vor 
spune cuvîntul...

Așadar, în tabăra jucători
lor de la Jiul domnește opti
mismul. Este bine. Chiar foar
te bine. Acest duș rece — în
frângerile suferite în partidele 
disputate — i-a trezit la reali
tate pe jucători, i-a mobilizat 
înspre dorința de a se smulge 
din situația neplăcută în care 
se află. La Arad merg cu gîn 
dul obținerii unui punct. 
Să avem încredere în compo- 
nenții echipei. Pentru că, a- 
tunci cînd vor, jucătorii de la 
Jiul sînt capabili de rezulta
te mari. Ne-au dovedit-o de 
atîtea ori, în situații identice.

Deci, succes la Arad 1

I. ȚABREA

Prognoza meteorologică 
pentru luna septembrie

Meteorologii prevăd în lu
na septembrie o vreme _ în 
general frumoasă și relativ 
uscată, cu deosebire în ulti
mei'' două d'-' orle S”h as 
pect termic, septembrie va 
fi o lună apropiată de limi 
țele normale, exceptînd re
giunile din nord-vestul țării, 
unde temperatura va fi pu
țin mai rece. In această lu
nă se vor semnala și ploi sub 
formă de averse, mai frec
vente în primele 3-4 zile. 
Temperaturile minime vor 
oscila între 6 și 16 grade în- 
registrîndu-se însă și valori

mai coborâte în depresiunile 
din estul Transilvaniei, iar 
mai ridicate pe litoralul Mă
rii Negre.

De menționat faptul că 
spre sfîrșitul lunii vor apare 
și brume, pe zone restrânse, 
în special în estul Transilva
niei.

In concluzie, meteorologii 
apreciază că luna septembrie 
va permite buna desfășura
re a activităților economice, 
a muncilor agricole de se
zon, a lucrărilor pe șantiere
le de construcții și că va fi 
favorabilă turismului.

(Agerpres)

Lucrările de deschideri din cadrul minei Uricani trebuie să țină pasul
(Urmare din pag. 1)

tante obiective de investiții, 
care sînt direct subordonate 
necesității de a asigura soli
citările crescînde de cocs me
talurgic, nu a fost întâmplă
toare. Sînt ani de zile de cînd 
sectorul de investiții al mi
nei Uricani raportează reali
zări cu totul necorespunzătoa- 
re. Planul lunar realizat foar
te rar, nivelul realizărilor si- 
tuîndu-se de obicei sub 80 
la sută și coborând uneori 
chiar sub 50 la sută. S-au în

registrat opriri frecvente ale ac
tivității de investiții în perioa
dele de sfîrșit de lună, precum 
și lipsa oricărui interes pentru 
consolidarea organizatorică a 
sectorului, realitate oglindită 
suficient de convingător de 
faptul că pînă la începutul a- 
cestui an sectorul a fost „con
dus" într-un mod necorespun
zător, neexistînd un cadru teh
nic numit în funcția de șef sau 
de adjunct șef de sector. Și 
așa. de pe o zi pe alta, nereali- 
zările s-au acumulat, mii de 
metri planificați rămînînd a- 
nual neexecutați. La sfîrșitul 
primului semestru al anului 

în curs, bunăoară, planul a. 
fost realizat doar în proporție 
de 59 la sută. O primă' explica
ție referitoare la această sta
re de lucruri ne-a fost furni
zată de tovarășul inginer Ca
rol Schreter, directorul ex
ploatării „Situația stadiului de 
realizare a lucrărilor de inves
tiții necesare asigurării și 
dezvoltării capacității de ex
tracție a minei a fost analiza
tă cu toată responsabilitatea 
de conducerea minei. Sîntem 
conștienți de faptul că există 
unele întârzieri în eșalonarea 
execuției lucrărilor de deschi
deri și aș menționa printre 
măsurile luate în vederea re
dresării acestei activități asi
gurarea sectorului cu cadre 
tehnice competente, îmbunătă
țirea dotării tehnice și a deser
virii locurilor de muncă, asi
gurarea continuității lucrări
lor".

Intr-adevăr, măsurile men
ționate și-au dovedit utilita
tea și au condus la impulsiona
rea activității sectorului de

cu cerințele creșterii producției de cărbune
investiții, fapt evidențiat de 
realizarea planuluii valoric în 
cursul ultimelor trei luni și a 
planului valoric și fizic în ulti
mele două luni. Sînt, desigur, 
realizări meritorii — răsplata 
eforturilor depuse pentru re
dresarea unej activități mult 
timp neglijată. Măsurile luate 
și-au dovedit eficiența, însă 
realizările îmbunătățite de pî
nă acum nu trebuie să con
ducă la ignorarea deficiențe
lor care mai persistă.

„Un prim domeniu pe care 
l-am considerat hotărîtor în 
creșterea productivității mun
cii și, implicit, a ritmului de 
execuție a investițiilor, ne 
declară ing. Anton Bacu, di
rector tehnic adjunct cu 
dezvoltarea, îl constituie pro
blema alimentării cu energie 
a locurilor de muncă. Au fost 
puse în funcțiune stațiile de 
compresoare de la puțurile 
Est și Vest și este în curs ac
țiunea de redimensionare a 
tuturor rețelelor de alimentare 

cu aer comprimat existente, 
care nu satisfac necesitățile lo
curilor de muncă, a utilajelor 
de mare productivitate existen
te, în condițiile dispersării 
locurilor de muncă".

Orientarea este, desigur, bu
nă și fără îndoială că crește
rea preconizată a presiunii 
medii a aerului comprimat cu 
circa o atmosferă se va reflec
ta în sporirea vitezelor de 
avansare. Rămîne problema 
locurilor de muncă mai izola
te care necesită, totuși, exis
tența recomprimatoarelor atît 
de mult solicitate de colecti
vul minei. Singurul recompri- 
mator existent în dotarea ex
ploatării deservește săparea 
galeriei colectoare 1 /I din blo
cul VI, unde grupa lui Mihai 
Ceucă, pînă mai ieri speciali
zată în lucrări de abataj, pro
mite realizări deosebite :

„Cu căruciorul de perforat 
și cu mașina de încărcat în 
care „simt" aerul Ia presiunea 
de 5—6 atmosfere, mă încu
met să îmi planific o avansa

re de peste 80 de metri în 
luna viitoare", declara briga
dierul („nespecializat" în 
asemenea lucrări).

Tot în legătură cu proble
ma dotării tehnice trebuie 
menționat că utilaje există în 
sector, colectivul sectorului 
dovedește interes pentru bu
na lor exploatare. Trei căru
cioare de perforat, patru ma
șini de încărcat, cărora li se 
vor adăuga în curând altele, 
constituie un sprijin serios a- 
sigurat minerilor în întrecerea 
lor pentru viteze de avansare 
cît mai mari. Tocmai de aceea 
lipsa recomprimatoarelor, a 
unei sondeze care să permită 
executarea lucrărilor geologice 
în ritm mai sporit și la un 
preț de cost mult mai redus 
decît cel realizat în cazul lu
crărilor miniere (problemă 
deosebit de actuală în vede
rea confirmării rezervelor din 
blocul II nord) face notă dis
cordantă prin amînarea repe
tată a rezolvării acestor pro
bleme și conduce la întrebarea 

firească : să fie oare ele 
chiar de nerezolvat ?

Șeful sectorului de investiții, 
inginerul Mihai Fritsch se 
arăta optimist în ceea ce pri
vește posibilitățile de realiza
re a planului pînă la sfîrșitul 
anului : „Unul din obiectivele 
urmărite în activitatea noas
tră, ne declară dînsul, îl con
stituie îmbunătățirea eșalonă
rii executării lucrărilor. In 
momentul în care vom ter
mina amenajarea axului de 
transport nr. 1, vom putea asi
gura aprovizionarea normală 
a brigăzilor. De asemenea, ter
minarea unor lucrări aprecia
te ca foarte urgente pentru în
ceperea pregătirii blocului VI, 
ne va permite să realizăm o 
plasare echilibrată a lucrărilor 
de săpare și de betonare. Vom 
urmări concentrarea lucrări
lor și organizarea unor viteze 
sporite de avansare, cum ar 
fi cazul orizontului 400, de cu
rând început."

Există, așadar, premise că 
impasul a fost depășit, că 

activitatea de investiții din 
cadrul minei Uricani poate să 
se desfășoare în ritm normal. 
La locurile de muncă din sub
teran lucrul se desfășoară în 
bune condițiuni, cointeresarea 
muncitorilor în realizarea u- 
nor performanțe și cîștiguri 
îmbunătățite este evidentă, 
iar acordul global cunoaște o 
aplicare tot mai largă. „Parcă 
vin cu altă poftă de lucru a- 
cum la mină", spunea briga
dierul Filaret Ungureanu, o- 
glindind prin aceasta atmosfe
ra de lucru bună existentă în 
sector. Rezultatele obținute în 
ultimele două luni consti
tuie dovada posibilități
lor de mobilizare de care dis
pune co'ectivu) sectorului și 
pun în fața acestuia necesita
tea fixării ca obiectiv prioritar, 
pe lîngă îndeplinirea sarcini
lor de plan curente, realizarea 
unor depășiri de plan care să 
contribuie la recuperarea res
tanțelor înregistrate de la în
ceputul anului.

Este semnificativă în sensul 
celor de mai sus, discuția pur
tată cu Gheorghe Nistor, șe
ful unei brigăzi specializate în 
executarea lucrărilor miniere 
speciale, care lucrează în pre
zent la săparea puțului de ae- 
raj Est. „Eu consider că reali
zările bune ale lunii preceden
te sînt dovada faptului că mi
nerii noștri au înțeles impor
tanța mesajului adresat tutu
ror constructorilor de către se
cretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
de a accelera ritmul de execu
ție în investiții. Vom face tot 
oosibilul să obținem realizări și 
mai bune în cursul lunii sep
tembrie, pe care o vrem o 
adevărată „lună de vîrf" în 
activitatea noastră".

Hotărârea Iui Gheorghe Nis
tor, Filaret Ungureanu, Cons
tantin Gheorghiu și a tuturor 
celorlalți salariați ai sectorului 
de a ridica la cote cît mai 
înalte nivelul realizărilor, 
constituie o chezășie că activi
tatea de investiții din cadrul 
minei Uricani va cunoaște im
pulsul necesar — la nivelul ce
rințelor reclamate de crește
rea rapidă a producției de 
oărbune.
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Oaspeți ai orașului 
Santiago de Cuba

Au luat sfîrșit lucrările 
Conferinței de la Abidjan

(Urmate din pag. 1)

De tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și de tovarășa Elena 
Ceaușescu, de tovarășul Fidel 
Castro și de ceilalți tovarăși 
români și cubanezi se apropie 
un grup de pionieri, prinzîn- 
du-le de gît eșarfele de culoa
re alb și albastru, semnul dis
tinctiv al pionierilor din Cu
ba.

In continuare, se vizitează 
muzeul care a fost amenajat 
într-o aripă a fostei cazarme 
și care evocă toate marile mo
mente ale luptei revoluționa
re a poporului cubanez.

Solii poporului român pri
mesc explicații amănunțite a- 
supra diferitelor etape ale a- 
cestei lupte, începînd' cu răz
boiul împotriva colonialiștilor 
spanioli și terminînd cu lup
tele din Sierra Maestra, care 
au transformat, pentru prima 
dată, Cuba într-un stat cu a- 
devărat liber, ai cărui cetățeni, 
deveniți stăpini pe propriile 
destine, duc astăzi o viață 
demnă. Oaspeții stăruiesc mai 
mult în sala în care sînt ex
puse documentele privind pro
cesul înscenat de regimul lui 
Battista tinărului revoluționar 
Fidel Castro. Pe mari panouri 
sînt reproduse citate din în- 
flăcăratul rechizitoriu adresat 
de Fidel Castro de pe banca 
acuzării, unde se afla, împo
triva regimului de asuprire. 
„Istoria mă va absolvi" — 
spunea atunci Fidel Castro — 
și, intr-adevăr, istoria a dove
dit că dreptatea a fost, și nu 
putea să nu fie decît de partea 
revoluției.

Intr-o altă sală sînt expuse 
fotografii înfățișînțl momente 
reprezentative ale solidarității 
popoarelor din țările socialis
te, din celelalte țări ale lumii, 
cu poporul cubanez. La locde 
cinste, un mare panou înfăți- 
șînd o scenă din timpul vizitei 
făcute anul trecut în țara 
noastră de Fidel Caștro. vizi
tă care, ca și cea actuală a to
varășului NicOlae Ceaușescu în 
Cuba, a înscris' pagini de ma
re însemnătatea în cronica le
găturilor de strînsă prietenie 
și solidaritate militantă româ- 
no-cubaneze.

In încheierea vizitei, tovară
șul Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu sînt in
vitați să semneze în cartea de 
onoare a muzeului. „Am vizi
tat cu mult interes muzeul ca
re redă lupta eroică pentru 
libertate si independență. Den- 
tru dezvoltarea economică și 
socială, pentru progres, eco
nomie și social, desfășurată 
do-a lungul unei îndelungi pe
rioade de poporul cubanez. De 
asemenea, muzeul redă in mod 
minunat lupta revoluționară, 
sub conducerea tovarășului 
Fidel Castro, victoria revolu
ției și edificarea cu succes a 
societății socialiste- Felicităm 
în mod călduros pe organiza
torii acestui muzeu".

Apoi, coloana oficială de 
mașini se îndreaptă spre fer
ma' Siboney, o altă mărturie 
nepieritoare a luptei revoluți
onare a celor, mai buni fii ai 
poporului Cubei. In acest loc, 
aflat la 20 km de Santiago de 
Cuba, Fidel Castro și tovarășii 
săi de luptă au pregătit asal
tul Moncadei. Drumul de la 
Santiago de Cuba pînă la fer
ma Siboney este străjuit de 26 
de monumente ridicate în cin
stea celor 48 de martiri care 
și-au .jertfit viața pentru li
bertatea patriei lor în timpul 
asaltului Moncadei.

La Siboney a fost, de ase
menea, amenajat un mu
zeu în care sînt ex
puse mărturii emoționante 
ale epopeei Moncadei : arme
le folosite de revoluționari, pe

SIMBATA 1 SEPTEMBRIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Cind legendele mor ; 
Republica : Aventurile lui 
Babușcă ; LONEA — Mine
rul : Anonimul venețian ; 
VULCAN : Grăbiți apusul 
soarelui ; LUPENI — Cultu
ral : Ciprian Porumbescu ; 
Muncitoresc: Gentlemenii
norocului ; URICANI : Gro
zavul din a V-a B.

5,00 Buletin de știri ; 5,20 
Dragi mi-s cîntecul și jocul ; 
6,00—8,08 Radioprogramul 
dimineții : 8,08 Matineu mu
zical : 8,30 La microfon, me
lodia preferată ; 9,00 Buletin 

care aceștia le ascunseseră în
tr-un puț adine, șopronul în’ 
care au fost camuflate cu gri
jă mașinile folosite de grupul 
revoluționar. Mari panouri re
produc in facsimil paginile zi
arelor în care se relata despre 
acest episod eroic, scene ale 
represiunilor sălbatice la ca
re au. fost supuși supraviețui
torii asaltului, imagini ale dir- 
zeniei și demnității de care au 
dat dovadă. în fața zbirilor lui 
Battista, tinerii înflăcărați de 
ideile libertății.

„Am vizitat cu viu interes 
ferma Siboney, locul de unde 
revoluționarii cubanezi —■ con
duși de Fidel Castro, Abel San
tamaria și Raul Castro — au 
plecat, la 26 iulie 1973, pentru 
a întreprinde temerarul asalt 
al Moncadei, act care a îns
cris o pagină de aur în istoria 
Cubei : începutul insurecției 
naționale. Aducem omagiul 
nostru eroilor Moncadei, mar
tirilor revoluției cubaneze, ale 
căror idealuri au prins astăzi 
viață și -care sînt înconjurați 
de glorie". Sînt cuvintele sub 
care își înscriu semnăturile în 
cartea de onoare a muzeului 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Elena Ceaușescu.

In încheierea vizitei, aici, o 
altă scenă încărcată de emo
ție, un bătrîn și o bătrînă, ca
re locuiesc în . preajma fermei 
și care au fost martorii eveni
mentelor de acum 2 decenii, se 
apropie de tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Elena Ceaușescu, 
de tovarășul Fidel Castro, ex- 
primîndu-și dorința să strîngă 
mîna. oaspeților care aduc din 
îndepărtata Românie mesajul 
de prietenie al poporului nos
tru.

La reședința rezervată oas
peților, în Santiago de Cuba, 
conducerea comitetului provin
cial al P.C. din Cuba a oferit 
un prînz în cinstea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu și a to
varășei Elena Ceaușescu.

Au participat Fidel Castro, 
Juan Almeida, Armando Hart, 
Carlos Rafael Rodriguez, Pe
dro Miret, Vilma Espin, Hay- 
dee Santamaria, alte oficiali
tăți cubaneze.

Au luat parte tovarășii Ion 
Pățan, Ștefan Andrei, Bujor 
Almășan, alte persoane ofi
ciale române.

Tovarășii Fidel Castro și 
Nicolae Ceaușescu au toastat 
pentru dezvoltarea relațiilor 
dintre partidele și popoarele 
noastre, în sănătatea celor pre- 
zenți.

Dejunul s-a desfășurat in
tr-o atmosferă cordială.

In continuare, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Elena 
Ceaușescu au vizitat fabrica 
de ciment „Jose Merceron", 
unde funcționează și o linie 
de producție de fabricație ro
mânească.

★

Vineri după-amiază, la fa
brica de ciment ..Jose Mer
ceron" din Santiago de Cuba 
a avut loc un miting al prie
teniei româno-cubaneze. la ca
re au participat aproximativ 
50 000 de oameni ai muncii, de 
la această întreprindere și de 
la alte unități industriale și 
instituții din localitate.

Tovarășii Fidel Castro și 
Nicolae Ceaușescu au rostit 
cuvîntări.

Mitingul s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de entuziasm, 
în spiritul prieteniei frățești 
ce unește cele două țări și po
poare.

Reportajul a fost realizat de: 
R. CAPLESCU 
Mircca MOARCAȘ 
Radu PASCAL

de știri ; 9,30 Miorița ; 10,00 
Buletin de știri ; 10,05 Or
chestra de muzică populară 
„Brîulețul" din Constanța :
10,30 Emisiune muzicală de 
la Moscova ; 11,00 Buletin 
de știri ; 11,15 Turism ; 11.35 
„înflorești, pămînt al bucu
riei": 12,00 Discul zilei; 12,30 
Intîlnire cu melodia popu
lară și interpretul preferat; 
13,00 Radiojurnal J 13,30 Ra- 
diodivertisment muzical ; 
15,00 Buletin de știri ; 16,00 
Radiojurnal ; 17,00 Știință,
tehnică, fantezie : 17.40 Mu
zică populară ; 18.00 Orele 
serii ; 20,00 Zece melodii pre
ferate ; 20,50 La hanul melo
diilor ; 21,30 Revista șlagăre
lor ; 22,00 Radiojurnal ; 22.30 
Dans... dans... dans ! ; 24,00
Buletin de știri ; 0.03—6,00
Estrada nocturnă.

STUDIOUL TIMIȘOARA
17,30 Actualitatea radio ; 

17,50 Cîntece-și jocuri popu
lare de pe cuprinsul patriei;

încheierea sesiunii de vară a Comitetului 
pentru dezarmare de la Geneva

„GENEVA 31 (Agerpres).. —
La Palatul Națiunilor Unite 
din Geneva, s-au încheiat, la 
30 august, lucrările sesiunii 
de vară, a doua din acest an, 
a Conferinței Comitetului pen
tru dezarmare, organism spe
cializat al O.N.U. pentru tra
tativele în domeniul dezar
mării, la care au participat 25 
din cele 26 de țări membre a- 
le Comitetului.

Comitetul urmează să supu
nă obișnuitul raport privind 
negocierile de pe parcursul a- 
nului 1973 viitoarei sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U.

Deși, conform mandatului 
ce i-a fost conferit, pe agenda 
Comitetului figurează o serie 
de măsuri importante și ur
gente de dezarmare, cum sînt 
încetarea cursei înarmărilor, 
gama largă de măsuri priori
tare în domeniul de/armării 
nucleare, chestiunea dezarmă
rii generale — care constituie 
obiectivul fundamental al tra
tativelor — precum și unele 
măsuri parțiale, și în acest an 
negocierile de fond asupra a- 
cestei problematici au fost e- 
ludâte. După cum se știe, tra
tativele din Comitet au fost 
cantonate în sfera unor pro-

-----<-----

0 declarație 
a lui 

Juan Peron
BUENOS AIRES 31 (Ager

pres). — Dacă Partidul justi- 
țialist va' cîștiga alegerile pro
gramate pentru luna septem
brie a.c., se va proceda la al
cătuirea unui guvern provizo
riu la care vor fi chemate să 
participe ..toate forțele politic? 
ale țării —• a declarat fostul 
președinte argentinian, Juan 
Peron. în cadrul unei reuniuni 
parlamentare extraordinare, 
organizate la Buenos Aires. 
Noul cabinet — a spus el —. 
se va angaja să respecte cu 
strictețe toate principiile de
mocratice.

----->-----
A

întrunirea
miniștrilor 
de externe 
ai țărilor 
nordice

STOCKHOLM 31 (Agerpres) 
— Miniștrii de externe ai ță
rilor nordice, întruniți la 
Stockholm, au salutat tendin
ța generală de destindere în 
lume constatînd, totodată, cu 
satisfacție că dezvoltarea re
lațiilor dintre țările europene 
are în prezent un pronunțat 
caracter pozitiv. In comunica
tul oficial dat publicității du
pă reuniunea din capitala sue
deză se arată că această ten- 
,dință a fost confirmată în tim
pul lucrărilor primei etape a 
Conferinței pentru securitate 
și cooperare în Europa. Mi
niștrii au exprimat speranța 
că cea de-a doua etapă a con
ferinței va contribui la obține
rea unor rezultate pozitive și 
concrete.

18,10 Emisiunea „Semnifica
ții" ; 18,40 Emisiunea „Oa
meni și locuri" — Tomești 
19,00 Emisiunea „Divertis
ment 477", pe tema divertis
mentului muzical.

DUMINICA, 2 SEPTEMRIE

7,30 „Izvoare fermecate" 
— emisiune de folclor ; va
lențe ale creației populare 
de pe Valea Mureșului.
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9,00 Curs de limbă germa
nă. Recapitulare (9).

9,30 A fost odată ca nicio
dată... Amintiri din 
copilărie (I).

10,00 Telex.
10,05 Muzică populară. 

blem.e. marginale, ljmitîndu-șe 
în special la examinarea mă
surii parțiale a inter, icerii 
perfecționării producției și 
stocării armelor chimice și 
distrugerea acestora și, în
tr-o mai mică măsură, la pro
blema încetării experiențelor 
nucleare în mediul subteran, 
față ca să se fi obținut însă 
rezultate concrete. Această si
tuație de stagnare, care tinde 
să se perpetueze de mai multă 
vreme, a generat numeroase 
critici la adresa activității co
mitetului. atît din partea unor 
țări membre, cit și în comen
tariile presei internaționale. 
Lipsa de productivitate a ne
gocierilor din Comitet va a- 
trage, după toate indiciile, cri-

Rezoluție adoptată de Comitetul
O.N.U. pentru decolonizare

NEW YORK 31 (Agerpres). 
— Comitetul Națiunilor.Unite 
pentru decolonizare a adoptat, 
joi, o rezoluție care „reafirmă 
dreptul inalienabil al poporu
lui din Porto Rico la autode
terminare și independență".

Rezoluția — care a fost a- 
doptată cu 12 voturi, contra 
două și nouă abțineri — reco
mandă totodată guvernului 
S.U.A. să se abțină de a a- 
dopta vreo măsură susceptibi-

Guvernul președintelui 
Allende este dispus 

sa reia dialogul cu anumite 
sectoare ale opoziției

SANTIAGO DE CHILE 31 
(Agerpres). — Guvernul pre
ședintelui Allende este dispus 
să reia dialogul cu anumite 
sectoare ale opoziției, îndeo
sebi cu Partidul creștin—de
mocrat, dialog întrerupt la 
începutul acestei luni — a de
clarat noul ministru de interne 
al Republicii Chile, Carlos 
Briones, în cadrul primei sale 
conferințe de presă, care a 
avut loc la Santiago de Chile.

Guvernul, a spus, el, este 
gata să discute cu opoziția o- 
rice fel de probleme, numai că 
acest dialog trebuie stabilit „fă
ră nici un fel de condiții".

In același timp, ministrul 
economiei, Jose Cademartori, 
a vorbit despre importanța și 
necesitatea creșterii produc
ției și a instituirii controlului 
asupra prețurilor și distribu
ției. El a condamnat totodată 
acțiunile acelor sectoare ale

Noul an școlar debutează sub auspicii nu 
tocmai bune într-o serie de țări occidentale

WASHINGTON 31 (Ager
pres). — Noul an școlar debu
tează sub auspiciile nu tocmai 
bune într-o serie de țări oc
cidentale. In Anglia, școlile 
sînt obligate să reducă progra
mul de studiu datorită insufi
cienței acute de cadre. Oficiul 
londonez pentru educație a 
transmis directorilor de școli o 
circulară prin care cere să se

10,35 De vorbă cu gospodi
nele.

10,55 Studioul de poezie
11.25 Microrecital Mira Mo

reno.
11,40 Roman foileton : „Noile 

aventuri ale mușche
tarilor".. Reluarea e- 
pisodului VIII — „In 
captivitate".

12.30 Cărți și idei (reluare).
13.00 Telejurnal.
16,00 Telex.
16,05 Caleidoscop cultural- 

artistic.
16.25 Publicitate.
16.30 Emisiune în limba ger

mană.
18,15 Teletop '73. Transmi

siune directă de la A- 
leșd, județul Bihor.

19,00 „Timp de cristal la 
Tomești".

19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal. Cincinalul 

înainte de termen. 1973 
— an hotărîtor.

20,00 Cîntecul săptămînii.
20,05 52 de inițiative în 52 

de săptămîni.

tici severe din partea statelor 
membre ale O.N.U. la apropia
ta sesiune a Adunării Gene
rale.

Ca și în alți ani, delegația 
României în acest organism, 
dînd expresie atașamentului 
ferm al partidului și statului 
nostru la cauza păcii și secu
rității internaționale, a expus 
detaliat poziția țării noastre 
în problemele dezarmării, de- 
clarîndu-se pentru adoptarea 
unor măsuri concrete în do
meniul opririi cursei înarmă
rilor, dezarmării nucleare și al 
dezarămării generale, pentru 
așezarea întregii activității a 
Comitetului pe făgașul unor 
înfăptuiri practice.

lă să împiedice poporul porto- 
rican de la exercitarea plena
ră și liberă a dreptului său i- 
nalienabil la autodeterminare 
și independență atit pe plan 
economic și social, cit și în al
te sfere de activitate. Revine, 
de asemenea, în sarcina gu
vernului Statelor Unite de a 
preveni orice violare a aces
tor drepturi de către organele 
constituite aflate sub jurisdic
ția lui.

opoziției care urmăresc inten
sificarea speculei și sporirea 
inflației.

*
SANTIAGO DE CHILE 31 

(Agerpres). — Guvernul chi
lian a hotărît desființarea or
ganizației patronale a pro
prietarilor de autocamioane, 
retrăgîndu-i personalitatea ju
ridică — informează agenția 
Prensa Latina. Intr-o declara
ție dată publicității, ministrul 
de interne. Carlos Briones, a- 
rată că această măsură se 
datorează refuzului nejustifi
cat al' așa-numitei Confede
rații a proprietarilor de auto
camioane de a înceta greva i- 
legală, declanșată cu peste « 
lună în urmă și care a adua 
numeroase dificultăți trans
porturilor rutiere și deservirii 
populației.

ia măsurile necesare în acest 
sens. In Italia continuă să 
crească prețurile manualelor 
școlare. Pe de altă parte, nu
mai la Roma lipsesc 2 333 de 
săli de clasă, din care cauză 
nu se poate asigura continui
tatea învățămîntului pentru 
toți elevii. De asemenea, în 
Belgia, începînd de anul tre-

20.15 Teleenciclopediu.
20,55 Publicitate.
21,00 Film serial : Mannix.
21,50 „Nu mă gîndesc la voi 

duminica..."
22,30 Telejurnal.
22,45 Săptămîna sportivă.
23,05 Seară de romanțe.

Valorile temperaturii în
registrate in cursul zilei de 
ieri :

Maximele : Petroșani ' 22 
grade ; Paring 14 grade.

Minimele : Petroșani 13 
grade ; Paring 8 grade.

PENTRU URMĂTOARE
LE 24 DE OĂE : Vreme în 
general instabilă cu cer va
riabil mai mult acoperit. 
Vin tul va sufla slab pînă la 
potrivit cu unele intensifi
cări din sectorul sudic.

ABIDJAN 31 (Agerpres). — 
In capitala Coastei de Fildeș 
s-au încheiat, joi, lucrările ce
lei de-a șasea Conferințe „Pa
cea mondială prin drept", 
desfășurată timp de cinci zile, 
cu participarea a peste 2 000 de 
delegați, juriști de pe cele 
cinci continente.

Din România au fost pre- 
zenți Marin Popa, judecător 
la Tribunalul Suprem, vicepre
ședinte al Asociației juriștilor, 
și Victor Pop, președintele Tri
bunalului județean Satu Ma
re, președinte al Organizației 
județene Satu Mare a Asocia
ției juriștilor. Conferința a fost 
salutată, după cum s-a mai 
anunțat, printr-un mesaj, de 
către președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, ■ Nicolae Ceaușescu.

Ordinea de zi a dezbaterilor 
s-a referit, in esență, la exa
minarea măsurilor susceptibile 
să contribuie la promovarea și 
aplicarea principiilor dreptului 
internațional în. relațiile dintre 
toate statele, în vederea asigu
rării unei păci trainice în lume. 
In legătură cu aceasta, Charles 
S. Rhynes, președintele Cen
trului „Pacea mondială prin 
drept", a arătat că participan-

• Aziz Ahmed, ministru se
cretar de stat pentru apărare 
și afacerile externe al Pakis
tanului, și-a început, joi, vi
zita oficială în capitala R. P. 
Chineze — anunță agenția 
China Nouă.

• Yasser Arafat, președin
tele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei a conferit, la Cairo, 
cu vicepreședintele Mahmud 
Fawzi, cu ministrul apărării, 
Ahmed Ismail, precum și cu 
alte persoane oficiale ale Re
publici Arabe Egipt. Au fost 
examinate probleme referitoa
re la evoluția situației din O- 
rientul Apropiat.

• La Berlin, a fost semnat 
un acord comercial și de plăți 
pe termen lung între R.D. Ger
mană și Austria, primul do
cument țle acest gen interve
nit după stabilirea de relații 
diplomatice între cele două 
țări, în decembrie anul trecut.

0 Edward Gierek, prim-se- 
cretar al C.C. al P.M.U.P., l-a 
primit pe ministrul sănătății, 
învățămîntului și bunăstării al 
S.U.A., Caspar Weinberger, 
care se află în Polonia — 
transmite agenția P.A.P.

• Președintele Republicii 
Peru, Juan Velasco Alvarado, 
a reafirmat, cu prilejul unei 
conferințe de presă, hotărîrea 
guvernului țării sale de a pre
lua controlul asupra societă
ții nord-americane „Cerro de 
Pasco Mining Corporation" — 
informează agenția Interpress 
Service.

0 Un purtător de cuvînt al 
Crucii Roșii Internaționale a 
declarat, la Geneva, că orga- 

cut, taxele în învățămîntul su
perior au crescut de peste do
uă ori. Din această cauză, 
cursanții proveniți din mediul 
muncitoresc și țărănesc repre
zintă numai 10 la sută din to
talul studenților belgieni.

In Statele Unite continuă să 
rămînă o problemă serioasă 
creșterea continuă a cheltuie
lilor de întreținere în învăță
mîntul superior. Noul an șco
lar va începe în Statele Unite 
într-un climat accentuat de 
nemulțumire a opiniei publice 
față de nivelul calitativ al în
vățămîntului în general.

Sport — Telex — Sport — Telex
NEW YORK 31 (Agerpres).

— Campionatele internaționa
le de tenis ale S.U.A. au con
tinuat, la Forest Hhills, cu 
primele partide din turul II al 
probei de simplu bărbați. Iată 
unele rezultate înregistrate : 
Lăver (Australia) — Domin
guez: (Franța) 6—1, 6—3, 6—2; 
Rosewall (Australia) — Mckin- 
ley (S.U.A.) 6—1, 6—3, 6-3 ;
Newcpmbe (Australia) — De
laney" (S.U.A.) 7—6, 6—3, 6—3; 
Drysdale (R.S.A.) — Philips 
Moore (Australia) 6—3, 6 —3, 
6—4; Ilie Năstase (România)
— Pattison (Rhodesia) 7—6, 
6—2, 3—6, 4—6, 3—5, întrerupt 
din cauza întunericului.

A început și proba de sim
plu femei : Rezultate din pri
mul tur: Billie Jean King 
(S.U.A.) — Michel (S.U.A.) 
6—2, 6—3 ; Evert (S.U.A.) —
Fox (S.U.A.) 6—3, 6—3 ; Go- 
olagong (Australia) — Downs 
(S.U.A.) 6—1) 6—0 ; Court
(Australia) — Pretorius (R.S.A.) 
6—1, 6—2. 

ții au adoptat, în cadrul lucră
rilor, 41 de rezoluții privind 
aspectele juridice a numeroase 
probleme de actualitate. Cea 
mai mare parte a dezbaterilor 
— a spus el — au fost concen
trate asupra unor probleme re
feritoare la condamnarea ori
căror forme.de terorism inter- 
naționl, la situația refugiați- 
lor, la proiectul privind pu
nerea războiului în afara legii, 
prin prevederea de reglemen
tări pașnice obligatorii ale tu
turor diferendelor. In același 
timp, în atenția participanți- 
lor s-au situat probleme pri
vind protecția mediului în
conjurător, cu referiri specia
le la necesitatea acțiunilor ca
re să combată poluarea.

In cadrul conferinței a fost 
creat un comitet special, alcă
tuit din șapte juriști, desemnați 
de către Centrul „Pacea mon
dială prin drept", care urmea
ză să examineze proiectul u- 
nei rezoluții privind necesita
tea adoptării de către O.N.U. 
a unor măsuri practice și e- 
fective pentru a asigura apli
carea convențiilor internațio
nale privind refugiații, drep
turile omului, discriminarea 
rasială.

nizația pregătește trimiterea 
de ajutoare pentru populația 
sinistrată din Mexic, upde cu
tremurul de Pămînt și inunda
țiile au lovit unele zone ale 
țării.

• Camera Comunelor a Ca
nadei a adoptat, joi noaptea, 
în a doua lectură, proiectul 
de lege guvernamental care 
preconizează încetarea grevei 
generale a celor 56 000 de fe
roviari neoperativi și reluarea 
lucrului.

• La 30 august, în Uniunea 
Sovietică a fost lansat sateli
tul artificial al Pămintului, 
„Cosmos-583“. Centrul de co
ordonare și calcul efectuează 
prelucrarea informațiilor re
cepționate de la bordul sate
litului.

0 La Bruxelles a avut loc, 
în zilele de 30 și 31 august, ce
lebrarea centenarului Asocia
ției Internaționale a Juriștilor 
(I.L.A.), organism neguverna
mental pentru studiul proble
melor de drept internațional 
public și privat, care grupează 
circa 4 000 membri din 50 de 
țări. Cu acest prilej, a fost or
ganizată o sesiune științifică.

• Potrivit datelor oficiale 
furnizate de Institutul națio-

Cambodgia

Puternic atac asupra orașului
Kompong Cham

PNOM PENH 31 (Agerpres). 
— Forțele armate patriotice 
naționale khmere au lansat, 
vineri în zori, un puternic a- 
tac asupra capitalei provinci
ale Kompong Cham, situată 
la 85 kilometri nord-est de 
Pnom Penh — informează a- 
gențiile France Presse și Ren
ter. Ele au deschis focul asupra 
pozițiilor trupelor guverna-

BELGRAD 31. Prin telefon 
de la trimisul Agerpres, Cor
nel Mocanu : In capitala Iu
goslaviei a avut loc, ieri, fes
tivitatea de deschidere a pri
mei ediții a Campionatelor 
mondiale de natație, la care 
participă peste 1 200 de spor
tivi și sportive din 48 de țări, 
printre care și România.

Ediția inaugurală a Cam
pionatelor mondiale de nata- 
ție va prilejui, potrivit specia
liștilor prezenți la Belgrad, un 
pasionant duel între înotătoa
rele din R.D. Germană, în con
tinuă ascensiune, și cele din 
S.U.A.

La competiția de la Bel
grad, țara noastră este repre
zentată de echipa de polo . pe 
apă, precum și de cîțiva îno
tători, printre care Marian 
Slavic, Zeno Oprițescu, Eu
gen Aimer, Anca Groza, de 
săritoarele de la trambulină 
Melania Decusearâ și Sorana 
Prelipceanu.

Kurt Waldheim 
și-a încheiat vizita 

în Israel
TEL AVIV 31 (Agerpres). —. 

Secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, și-a încheiat, 
vineri, vizita de informare în
treprinsă în Israel, plecînd în 
continuarea turneului său în 
Orientul Apropiat spre Cairo, 
via Nicosia. La Tel Aviv,- Kurt 
Waldheim a fost primit de șe
ful statului israelian, Ephraim 
Katzir, și a conferit asupra u- 
nor probleme privind situația 
din regiune cu premi
erul Golda Meir și cu minis
trul de externe, Abba Eban. 
Vineri, în cea de-a doua și ul
tima zi a vizitei, el a avut o 
nouă întrevedere cu șeful di
plomației israeliene, în cursul 
căreia au fost abordate, potri
vit unui comunicat al Ministe
rului de Externe de la Tel A- 
viv, aspecte ale situației inter
naționale actuale și impactul 
lor asupra situației din zonă, 
precum și alte probleme pri
vind Orientul Apropiat.

nai de statistică, populația 
Belgiei a fost de 9 726 850 la 
31 decembrie 1972, din care 
4 759 930 bărbați. In 1972, 
populația Belgiei a crescut cu 
31 471 de locuitori.

0 Comitetul pentru pregăti
rea lucrărilor celei de-a patra 
conferințe la nivel înalt a 
țărilor nealiniate de la Alger 
a adoptat proiectele ordinii de 
zi și statutului acestei reu
niuni. Vineri, Comitetul pre
gătitor a examinat candida
turile a 12 țări in vederea par
ticipării la Conferința la ni
vel înalt, cu drepturi depline, 
în calitate de observator sau 
d-e invitat și a aprobat rapor
tul său final, ce va fi prezen
tat apoi reuniunii Consiliului 
Ministerial.

0 La Monaco s-a deschis cea 
de-a cincea ediție a Festivalu
lui internațional al Teatrului 
de amatori, organizat sub 
auspiciile Asociației interna
ționale a teatrelor de amatori 
(A.I.T.A.). La ediția din acest 
an participă echipe teatrale 
din peste 20 de țări. Din țaraT 
noastră este prezent Ia festival 
Teatrul Popular din Călărași, 
care va prezenta piesa Iui Va- 
sile Alecsandri „Piatra din 
casă".

• Liga Societăților de Cru
ce Roșie cu sediul la Geneva 
a anunțat că 8 milioane de 
persoane sînt declarate sinis
trate în Pundjab, regiune din 
nordul Pakistanului, iar alte 
cîteva milioane au rămas fă
ră locuință în regiunea Sind 
(din sud) din cauza inundați
ilor fără precedent care s-au 
abătut asupra acestei țări.

mentale din jurul orașului, 
începînd astfel o ofensivă de 
mari proporții pentru ocupa
rea acestuia. Kompong Cham, 
al treilea oraș ca mărime al 
Cambodgiei, este complet în
cercuit de forțele patriotice de 
peste o lună, după ce acestea 
au tăiat șoseaua națională nu
mărul 7.

Astăzi, în prima zi a turneu
lui de polo pe apă, selecțio
nata României întîlnește echi
pa Italiei. Poloiștii români 
joacă în grupa B, din care 
mai fac parte formațiile Un
gariei, Spaniei și Israelului.

★
Biroul Federației ipternațio- 

nale de natație, întrunit la 
Belgrad, a hotărît să excludă 
federațiile de natație din Re
publica Sud-Africană și Rho
desia, țări unde se practică 
discriminarea rasială în sport.

ISTANBUL 31 (Agerpres). 
— La Istanbul se desfășoară 
cea de-a 7-a ediție a campio
natului balcanic de yachting. 
La clasa „Optimist", tînărul 
yachtman român Horia Ispas 
s-a clasat pe primul loc în 
cea de-a treia regată, urmat 
de Kalkis (Turcia) și Zartalides 
(Grecia). La clasa „Finn" 
(concurs rezervat juniorilor), 
Gruia Ionescu (România) a 
cîștigat cea de-a doua regată.
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