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UTILAJE IN VALOARE

DE 54 MILIOANE LEI

Intre utilajele miniere procu
rate de către Direcția comer
cială a C.C.V.J. și date în fo
losința exploatărilor miniere în 
semestrul I se numără: o. ma
șină de havat, 172 transportoa
re, 1 500 vagoneți de mină, 440 
ciocane de abataj, 908 perfora
toare, 207 ventilatoare pneuma
tice, 14 instalații de umectare 
a cărbunelui și altele.

Valoarea utilajelor date în 
folosință exploatărilor miniere 
din Valea Jiului în primul se
mestru se cifrează la aproape 
54 milioane de lei.

CĂRBUNE PESTE PLAN

De la mina Lonea am primit 
vestea că în primele 18 zile ale 
lunii curente planul pe exploa
tare a fost depășit cu 1 555 to
ne de cărbune energetic. Și a- 
cest spor de producție a fost 
obținut pe baza creșterii randa
mentelor în abataje la 6—8 
tone cărbune pe post.

De Ia începutul anului și
i ■ r. ■ ■ t

pînă în prezent jninerii din 
Lonea au livrat peste plan mai 
mult de 16 000 tone de cărbu
ne. Colectivele sectoarelor II, 
IV și V au adus cea mai mare 
contribuție la dobîndirea aces
tui rezultat.

Cîțiva mineri din brigada lui Ioniță Aurelian, din sectorul IV al mi
nei Petrlla, la o scurtă discuție înainte de a intra în șut. ; ....

MERITUL
COLECTIVULUI

Spre locul de lucru.

Zi și noapte pe re
țeaua căilor ferate din 
adîncul minei Petrila 
vagonetele pline cu 
cărbune se scurg fără 
întrerupere spre puțul 
central de unde sînt 
trimise cu repeziciune 
la suprafață. De aici 
ele sînt dirijate spre 
culbutor, apoi cărbune
le din silozul prepara- 
ției intră în procesul 
de „purificare". Dar 
pentru a ajunge aici, 
cărbunele trebuie pri
ma oară „scos" din a- 
bataje. Acest lucru îi 
fac, după cum se știe, 
minerii, acești oameni 
minunați ai adîncurilor 
care muncesc cu abne
gație pentru a trimite 
la ziuă cît mai mult 
cărbune.

...Abatajul cameră nr. 
16 vest din sectorul 
IV. Aici muncesc cot 
la cot ortacii brigadie
rului Cordea Victor. 
Despre ei se spun nu
mai lucruri bune. Și nu 
întâmplător. In primele 
6 luni ale anului, bri
gada lui Cordea a ex
tras din abataj aproa
pe 2 000 tone de căr
bune peste plan, fapt 
ce o situează în pluto
nul brigăzilor fruntașe 
de la mina Petrila. Ex
tragerea acestei canti
tăți de cărbune peste 
plan nu e o treabă u- 
șoară. Este necesar în 
primul rînd să existe

la fiecare om dorința 
fierbinte de a munci 
tot mai bine. Și aceas
tă dorință există cu 
prisosință la minerii 
brigăzii lui Cordea Vic
tor.

...Despre abatajul ca
meră nr. 20 vest se 
zice că e foarte bine 
întreținut. Armarea fă
cută ca la carte, ca și

FAPTE 
DE 

ÎNTRECERE

curățenia exemplară, 
fac ca acest abataj 
să-și merite din plin a- 
precierea. Desigur că 
principalul merit în 
toate acestea îl au oa
menii care lucrează 
aici, harnicii mineri ai 
brigăzii conduse de 
Tănase loan.

„Cu cît întreții mai 
bine abatajul, cu atît 
poți obține realizări 
mai mari" — le spune 
de multe ori ortacilor 
săi brigadierul Tănase 
loan.

Respectând acest prin
cipiu, membrii brigăzii 
au avut zi de zi satis
facția realizării unei 
producții sporite și de 
calitate bună. In acest 
an ei au extras peste 
plain aproape 1 000 ione

de cărbune, randamen
tul mediu obținut ajun- 
gînd la 7 tone cărbune 
pe post.

...In incinta minei Pe
trila se află un panou 
unde sînt consemnate 
rezultatele dobîndite în 
întrecere de către bri
găzile de mineri. Pe a- 
cest panou, la loc de 
frunte, este trecut și 
numele minerului Szabo 
Carol din sectorul IV. 
In dreptul numelui este 
scris că de la începu
tul anului brigada pe 
care o conduce și-a de
pășit planul cu 1 100 
tone de cărbune și că 
producția dată a fost 
de bună calitate. ,Nu-i 
deci de mirare câ bri
gada realizează cîști- 
guri frumoase.

...Ultimul vagonet de 
cărbune care a comple
tat cifra de 10 000 tone 
date peste plan în acest 
an de sectorul IV, s-ar 
crede că a „venit" din 
abatajul lui Alexe Con
stantin. Indiferent însă 
dacă el a fost dat de 
această brigadă sau de 
cele conduse de Ioniță 
Aurelian, Cepălău Au
rel, meritul revine în
tregului colectiv al sec
torului IV care a știut 
să-și organizeze în așa 
fel munca încît să do- 
bîndească rezultate 
demne de laudă.

C. MATEESCU

Luni 18 iulie, în sala de 
festivități a Clubului C.C.V.J. 
din Petroșani a aivut loc șe
dința de constituire a Consi
liului orășenesc al organizației pio
nierilor. La adunare au participat 
învățători și profesori, directori de 
școli, lucrători ai organizației de 
pionieri, reprezentanți ai comitete
lor de părinți, activiști de partid; 
reprezentanți ai organizațiilor de 
masă și obștești, ai instituțiilor de 
artă și cultură din orașul Petro
șani. Din partea biroului Comitetu
lui orășenesc de partid la adunare 
au participat tovarășii Lazăr David, 
prim-secretar al Comitetului orășe
nesc de partid Petroșani, Pîinișoară 
Titus secretar al Comitetului oră
șenesc de partid și David Gavrilă, 
președintele Consiliului local al 
sindicatelor. Au participat, de ase
menea, tovarășii Rațiu loan, vice
președinte al Consiliului regional al 
organizației pionierilor și Băbeanu 
Radu, inspector metodist la secția 
de învățămînt a Sfatului popular al 
orașului Petroșani.

Cu acest prilej s-a constituit Con
siliul orășenesc al organizației pio
nierilor din care fac parte 39 de 
tovarăși și au fost aleși membrii 
Biroului Consiliului orășenesc al 
organizației pionierilor.

Din Consiliul orășenesc al orga
nizației pionierilor fac parte urmă
torii tovarăși : Dună Elena, direc
torul Liceului din Lupeni, Vîlceanu 
Dorina, secretar al Comitetului oră
șenesc U.T.C. Petroșani, Cornea Du
mitru, directorul Școlii generale din 
Iscroni, Niculescu Vasile, directo
rul Școlii generale nr. 5 din Pe
trila, Stănescu Alexandru, directo
rul Școlii generale din Paroșeni, 
Șortan Maria, învățătoare la Școala 
generală din Aninoasa, Schlezinger 
Domnica, învățătoare la Școala 
generală nr. 1 din Petroșani, Stoi- 
cescu Maria, activistă la Casa pio
nierilor din Petroșani, Herlea Ana, 
învățătoare la Școala generală nr. 3 
din Lupeni, Budescu Emilia, profe
soară la Liceul din Petrila, Cornea 
Titus, învățător la Școală generală 
din; Iscroni, Iațenco Victor.directo- 
rul Casei pionierilor din Petroșani, 
Munteanu Maria, învățătoare la 
Școala generală nr. 1 din Lupeni, 
Voinea Gabriela, învățătoare la 
Școala generală nr. 2 din Lupeni, 
Fazakas Irina, învățătoare la Școala

generală nr. 4 din Lupeni, Cocheci 
Vasile, directorul Liceului din Uri- 
cani, Schweitzer Margareta, învăță
toare la Școala generală nr. 3 din 
Vulcan, Para Marilena, învățătoare 
la Școala generală nr. 2 din Petro
șani, Ancuța Angelica, profesoară 
la Liceul din Vulcan, Popeseu Ele
na, directoarea Casei pionierilor din 
Lupeni, Tițescu Maria, profesoară 
la Școala generală nr. 4 din Petro
șani, Bădău Victor, directorul Li
ceului din Petroșani, Văduva Elena, 
învățătoare la Școala generală nr. 
4 din Vulcan, Csutak Ștefan, pro
fesor la Liceul din Petroșani, Tifor 
loan, actor la Teatrul de stat din 
Petroșani, Nagy Ervin, pictor, mem
bru al Cenaclului de arte plastice 
di. Petroșani, ing. Olariu Gheor- 
ghe, directorul U.R.U.M.P., ing. Băl- 
tărețu Raul, director-adjunct științi
fic al S.C.S.M. Petroșani, Mardare 
Fftimie, maistru minier la E. NL 
Uricam, Ciofîcă loan, profesor, 
U.C.F.S. Petroșani, Ularu Vasile, 
electrician la E. M. Petrila, Ciortan 
Leontin, muncitor la preparația Pe
trila, Costinaș Cornelia, activistă a 
Comitetului orășenesc U.T.C. Petro
șani, Șoșoi Petru și Badea loan, ac
tiviști ai Comitetului orășenesc de 
partid Petroșani, David Iosif și Che- 
recheș Eugenia, părinți, Eșanu Io
sif, medic la Spitalul Unificat din 
Petroșani, Bordea Viorica, director
adjunct al Școlii generale nr. 1 din 
Petroșani.

In biroul Consiliului orășenesc al 
organizației pionierilor au fost aleși 
tovarășii. Cornea Dumitru, Dună 
Elena, Herlea Ana, Niculescu Va
sile, Schlezinger Domnica, Stănescu 
Alexandru, Stoicescu Maria, Șortan 
Maria, Vîlceanu Dorina.

Președinte al Consiliului orășenesc 
al organizației pionierilor a fost 
aleasă tovarășa Dună Elena, iar . vi
cepreședinte tovarășa Vîlceanu Do
rina.

La discuțiile care au avut loc pe 
marginea proiectului de Statut al 
organizației pionierilor din Republica 
Socialistă România și a proiectului 
de Regulament al Consiliilor organi
zației pionierilor din Republica So
cialistă România au participat mai 
mulți tovarăși. In cuvîntul lor Dună 
Elena, Cornea Dumitru, dr. Eșanu

(Continuare in pag. 3-a)

Sosirea la București a unei delegații 
a Asociației de prietenie sovieto-română

La invitația Consiliului general 
A.R.L.U.S., marți la amiază a sosit 
în București o delegație a Asocia
ției de prietenie sovieto-română din 
orașul Ghcorghe Gheorghiu-Dej din 
U.R.S.S., care va face o vizită în 
țara noastră, în cadrul planului de 
colaborare dintre cele două asocia
ții.

Delegația, condusă de G. G. Ahi- 
menko, președintele Comitetului

executiv al Sovietului orășenesc 
președintele Filialei Asociației o. 
prietenie sovieto-română din acest 
oraș, a fost întîmpinată la aeroport 
de Octav Livezanu, vicepreședinte 
al Institutului român pentru rela
țiile culturale cu străinătatea, mem
bru în Biroul Consiliului general 
A.R.L.U.S., și de activiști ai 
A.R L.U.S.

(Agerpres)

FAPTE LA ZI

REFLECȚII DESPRE COMPORTARE
> ncercam să reflectez —
* intr-un număr trecut 

al ziarului — asupra necesi
tății valorificării tuturor pri
lejurilor pe care ni le oferă 
viața cotidiană pentru a im
prima conduitei noastre civi
ce un caracter socialist, civi
lizat în rezolvarea cutărei 
sau cutărei probleme care 
afectează direct sau nu 
un semen de-ai nostru.

Intr-adevăr, viața de toate 
zilele te pune în situații cînd 
devii părtaș sau simplu spec
tator Ia întâmplări care soli
cită mai multă insistență a- 
supra unor chestiuni care ar 
putea fi incluse (să zicem) în 
noțiunea de cultură a res
pectului reciproc între oa
meni.

Cunosc multi oameni pen
tru care „eu" s-a transfor
mat în „noi", noțiunea de 
„al meu" în „al nostru", sau 
care își scot becul din fața

casei ca să-l pună pe stâlpul 
din stradă pe unde trecem 
zilnic și tu, și eu, și alți se
meni de-ai noștri, sau loca
tari care, înainte de a pur
cede la serbarea zilei de naș
tere sau al vreunui eveniment 
familial cer permisiunea ve
cinilor de apartament.

Iată cum în mai puțin de 
un sfert de secol societatea 
noastră a reușit să imprime 
oamenilor un sentiment nou, 
o atitudine nouă fată de se
meni, față de viață, o trăsă
tură spirtiuală nouă, profund 
socialistă.

Cînd constați abateri de la 
aceste norme, ele ți se par 
atît de stridente încît nu poți 
să nu le notezi.

după amiază obișnui- 
v tă. Era la ora cînd mai 

toți locuitorii cartierului „Car- 
pați" din Petroșani își făceau 
siesta. De o jumătate de oră

mă căzneam să pricep ceva 
din volumul pe care îl aveam 
în mînă. Era cu neputință. 
De la distanța a trei blocuri, 
printr-un geam deschis își lua 
zborul spre mine (și cine știe 
spre cîți alții), cu puterea 
unei stații de radioamplifica
re, cunoscutul șlagăr „Liniș
te", cîntat în după-amiaza a- 
ceea pentru a nu știu cîta 
oară. Un adevărat paradox, 
să asculți de zeci de ori „Li
niște" cînd suferi cumplit din 
cauza lipsei acesteia în sens 
direct al cuvîntului.

Z'f elălalt exemplu pe care 
mi l-am notat vizează 

o latură mai sensibilă a rela
țiilor dintre oameni, relații în 
care sînt implicate mai multe 
părți și în care prezența u-

Tiberiu KARPATIAN

(Continuare în pag. 3-a)

• Ansamblul artistic 
al Uniunii Generale a 
sindicatelor din România 
a prezentat ieri, pe sta
dionul sportiv Minerul 
din Lupeni, spectacolul 
intitulat „Pentru tot ce-mi 
este drag". Același spec
tacol va fi prezentat azi 
la Petroșani începînd de 
la ora 20, pe stadionul 
sportiv Jiul.
• Orchestra de mu

zică ușoară din cadrul 
clubului muncitoresc Pe- 
trila a prezentat ieri sea
ră, pentru minerii evi-

dențiați în întrecerea so
cialistă de la E. M. Pe- 
trila, un program com
pus din melodii de mu
zică ușoară.

* Un grup de 70 stu- 
denți de la Institutul de 
mine Petroșani a între
prins, cu autocarele 
O.N.T. „Carpați”, o ex
cursie de 6 zile în dife
rite localități din Moldo
va. Au fost vizitate cu 
acest prilej obiective in
dustriale, monumente is
torice și muzee din a- 
ceastă parte a țării.

Peste 18 000 de absol
venți din promoția 1966 
a universităților și insti
tutelor tehnice — primii 
dintre cele 110 000 cadre 
cu pregătire superioară 
ce vor absolvi facultățile 
noastre în anii cincina
lului — vor lucra cu- 
rînd în producție. Mai 
bine de 10 000 ingineri, 
medici, economiști, oa
meni de artă și cultură 
și alți specialiști au fost 
repartizați în mari uzine 
și întreprinderi indus

triale, cooperative agri
cole de producție, spi
tale, policlinici, unități 
social-economice și cul
turale. Alți 8 000 tineri 
cercetători, cadre didac
tice pentru învățămîntul 
superior — selecționați 
dintre cei cu media 9 
și 10 — și profesori pen
tru școli generale și li
cee, se vor prezenta în 
luna care urmează la lo
curile de muncă.

(Agerpres)
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Obiectivele sînt mari, mobilizatoare. Bazinul nostru va trebui să livreze eco
nomiei noastre naționale în ultimul an al cincinalului 8—8,5 milioane tone cărbune 
coesificabil și energetic. Crearea premiselor necesare pentru atingerea acestui obiectiv 
a devenit o preocupare de prim ordin pe toate planurile. Deschiderea noilor mine, 
dezvoltarea și modernizarea celor existente, dotarea cu utilaje 
tale și extinderea metodelor avansate — iată doar cîteva din 
tuiesc pentru asigurarea realizării sarcinilor de răspundere ce 
lor noastre carbonifere în următorii ani.

Mai rămîne insă de rezolvat o cerință hotărî toare pe

de înaltă productivi* 
măsurile ce se înfăp- 
stau în fața unltăți-

care o reclamă dina
mica producției de cărbune a bazinului nostru — asigurarea minelor cu cadrele ne
cesare de muncitori, Ingineri și tehnicieni. Cu deosebire se resimte necesitatea com
pletării efectivelor exploatărilor cu cadre de muncitori calificați, mineri, ajutori mi
nări, lăcătuși, electromecanici — și nu muncitori cu orice calificare, ci cadre cu un 
profil profesional corespunzător cerințelor progresului tehnic ce-și pune tot mai mult 
amprenta asupra procesului tehnologic din minele noastre. Spre a reda preocupările 
ce le au conducerile minelor, școlile de calificare față de această cerință de primă 
importanță, am întreprins la Lupeni, Vulcan și Aninoasa o anchetă in acest sens. 
Redăm în paginate față opiniile exprimate cu acest prilej de interlocutorii noștri 
— cursanți ai școlilor de calificare, lectori, cadre din conducerea exploatărilor pre
cum șl din conducerea combinatului.

SUIT ÎN PftȘ CU CERIMTELE PRBBOCȚIEI
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date de către lector.Viitorii mineri ascultă cu interes explicațiile
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PEPINIERELE BE CADRE
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EXPLOATĂRILOR MINIERE ?
tHm 1» pimiinile MU si nail
Frimul popas — la mina Lupeni, 

cea tnai mare exploatare din bazin 
și, totodată, cu cele mai mari ce
rințe de cadre calificate.

ha școala minieră de pe lîrigă ex- 
ploatare funcționează în prezent 
Cursuri de calificare pentru mineri, 
ajutori mineri și alte specialități.

Ne aflăm într-o sală de clasă, în 
mijlocul elevilor unui curs de 
scurtă durată pentru ajutori mineri. 
Băncile sînt ocupate de „elevi în 
salopete'*, în general oameni tineri, 
Cu c vechime de 2—4 ani în mi
nerit.

E oră de seminar. Lectorul Goz
man Iacob, un tehnician cu zeci de 
ani lucrați în mină, pune întrebări, 
iar cursanții răspund — unii mal 
complet, alții mai 
tare: cunoștințele 
ei au la bază mai 
mină,- de studiu, 
unei bibliografii nu poate fi vorba.

— De fapt nici nu avem timp 
pentru studiu. Cînd să mai învă
țăm ? se întreabă în pauză cursan
tul Baciu Gheorghe. Și încă ceva : 
ce să 
doar 
hualul 
lumul

mineri, 
de arti- 

137 de 
în aces-

conducerii 
calificarea 
discuție și 

inginer șef

puțin. O consta- 
exprimate de 

mult practica în 
de parcurgerea

bibliogra-

de plată 
de cărți

— Codreanu Vasile. 
o observație. In timpul 
cursanți au cam cucăit 
Și evident, obosit, som- 
poți înțelege ceea ce ți

veni în sprijinul pregătirii cursanți
lor. N-ar fi bine, deci, să se orga
nizeze standuri cu asemenea cărți 
sau broșuri în cadrul sectoarelor 
sau Chiar în incinta școlii ?

Pe tema preocupării 
minei Lupeni față de 
muncitorilor, am avut o 
cu tov. Feieș Ludovic, 
adjunct al exploatării.

— In afara cursului de un an, din 
luna aprilie avem și un curs de (5 
luni. Ne-am străduit să asigurăm 
aceste cursuri cu cadrele cele mâi 
competente. Conducerea minei acor
dă toată atenția prezenței lectori
lor la ere precum și activității di
dactice a fiecăruia, respectării pro
gramelor analitice. Si o proble
mă asupra căreia țin să insist. 
Unele organe de control țin neapă
rat să fie însoțite în mină de șefi 
de sectoare și ignorează întrutotul 
obligațiile acestora de a se prezenta 
la orele de curs în Calitate de lec
tori.

Privind procesul de instruire, pu
nem un accent deosebit pe latura 
practică a acestuia, precum și pe 
informarea cursanților cu noile me
tode în minerit. Spre a ridica și mai 
mult calitatea fnvățămîntului, pro
pun ca în cadrul exploatărilor să se 
formeze colective de specialiști care 
să redacteze lecții pentru școlile de 
calificare. Fiecărei exploatări i-ar 
reveni una sau două lecții. Acestea 
s-ar putea multiplica și folosi la 
elaborarea unui curs adecvat speci
ficului Văii Jiului.

Socotesc necesar ca școlilor să li 
se asigure o schemă corespunză
toare, care să prevadă și un post 
de responsabil de școală.

f

lată-ne la mina Vulcan. Aici, 
trei clase de ajutori 
una de mineri și alta 
fic-ierl — în . total 
cursanți, se pregătesc
te zile pentru susținerea exa
menului de absolvire.

De curînd s-a deschis un 
curs pentru manipulanți de lo
comotive, de 5 luni; la înce
putul lunii august se va des
chide un curs de electricieni 
și se fac pregătiri în vederea 
deschiderii unui curs de 3 lutn 
de ridicare a calificării pentru 
transportori.

Despre modul 
neazâ școala 
fte-a informat 
tov. ing. Vișan 
loan, responsa
bilul școlii de 
calificare. „Ac
tivitatea școlii 
de calificare 
constituie o preocupare perma
nentă a conducerii minei. Șeful 
exploatării, tov. ing. Săbău Ioan, 
participă la predări și exame
ne, se consultă cu lectorii și 
cursanții, se interesează de a- 
sigurarea cu cadre și a condi
țiilor materiale.

Drept urmare, frecvența la 
cursuri este de 94—95 la sută, 
lecțiile se ridică la nivelul ac
tualelor sarcini ale exploatării. 
In prezent, se lucrează Cu in
tensitate la amenajarea a trei 
săli de clasă care urmează să 
fie date în folosință în urmă
toarele 2—3 săptămâni. In a- 
cest fel se rezolvă una din 
aspectele oare ne-au dat mult 
de furcă — lipsa de spațiu co-

respunzător pentru desfășura
rea cursurilor.

iată și o propunere a unui 
om care răspunde de activita
tea unei clase : tehnicianul Si
mina Emil, lector la o clasă 
de ajutori mineri. „Manualul 
minerului" folosit atît la școala 
de mineri cît și cea de a- 
jutori mineri a fost bun 
timp după apariție dar 
este depășit, nu ține în 
cientă măsură seama de
norme de tehnica securității 
și progresele realizate în in
dustria minieră 
perforajului,

mult 
acum 
suli- 

nolle

cum functiO'
în domeniul 

Încărcării etc. De 
aceea consider 
că se impune 
grăbirea edită
rii unui nou 
mapuar*.

Am
unor 
felul

cerut și 
cursanți 

cum sepărerea despre 
pregătesc.

Prisecaru Gheorghe, ajutor 
miner la sectorul III, elev la 
clasa de mineri :

„Programul se respectă, ceea 
ce ni se predă este folositor 
în munca noastră. Ml-au plă
cut îndeosebi explicațiile prac
tice care ni se dau pe mache 
te și plânși".

Costea Clement, vagonetar 
la sectorul III, cursant la cla
sa de ajutori mineri (lector 
ing. Mateescu Grigore) :

„La predări, lectorul ține 
seama de nivelul cunoștințelor 
noastre,- asta e bine. Rău este 
numai faptul că ne lipsește 
manualul. Adică un „manual 
al ajutorului de miner".

citim ? Din 40 de cursanți. 
cîțiva dispun de „Ma- 
minerului". fn afară de vo- 
N.T.S. n-avem alte manuale

școlare; nici alt material 
fid nu ni se indică.

Mai de mult, în zilele 
vedeam la mină standuri 
cu vînzare. Cum luai banii, puteai
procura cîte o carte, o broșură „In 
ajutorul minerului*1 sau așa ceva. 
Acum nu mai vedem, ne relata un 
alt cursant

Și încă 
orei unii 
fn bancă, 
noros, nu
se spune în clasă. Am întrebat pe u- 
nul din cei în cauză dacă n-a dor
mit noaptea.

— Cum să dorm dacă am fost la 
șut ? De la mină — am 
bul HI — am venit la 
vrut să scap și de una 
ca apoi să dorm liniștit 
nea Mocanu Nicolae, i 
nul dintre cursanții cei mai buni.

— Manualul e imperios necesar, 
este de părere tov. FUrnea Iosif, 
responsabilul cu învățămîntul la 
mina Lupeni. Elevilor, mai ales ce
lor de la cursul de 6 luni, le 
vine greu să înțeleagă noțiunile 
teoretice. Consider că în privința do
tării școlii cu material bibliografic 
ar putea să ne ajute și combinatul.

lied, pînă acum, două observații. 
In interesul creșterii puterii de 
asimilare a elevilor ar fi indicat să 
It M impună să vină la ore după 
ce s-au odihnit. A doua: librăriile 
noastre dispun de volume de spe- 
cîalftate Suficiente care vor putea

i fost schim- 
școală. Am 
și de alta...

: — ne spu- 
de altfel u-

CERINȚE ACTUALE
După ancheta noastră la cele trei exploatări, am cerut părerile

— despre desfășurarea cursurilor școlilor de calificare din Valea Jiului
— tovarășilor de la biroul de învățămînt, serviciul organizarea muncii 
din C.C.V.J. și tovarășului inginer Lăzărescu loan, directorul general al 
combinatului.

O părere unanimă: în ultimul an a crescut mult atenția ce se 
acordă de către conducerile exploatărilor noastre față de pregătirea ca
drelor de muncitori necesari minelor. Această preocupare se constată 
atît în ceea ce privește asigurarea școlilor cu lectori competenți din 
rîndul celor mai pregătite cadre tebnico-inginerești, cu localuri și con
diții materiale necesare cît și în privința recrutării cursanților și urmă
ririi frecvenței lor la orele de curs.

In prezent, ne informa tov. CESOVAN DORINA, inspector șei 
din biroul de învățămînt, funcționează școli de calificare pe lîngă toate 
exploatările miniere, care sfnt frecventate de 650 cursanți — la cursu
rile de 1 an și 773 — la cursurile de scurtă durată. Vor fi deschise 
cursuri noi in lunile ce urmează. Cursurile se fac eșalonat deoarece spa
țiul școlilor nu permite deocamdată școlarizarea simultană a unui nu
măr mai mare de muncitori. Pe linia perfecționării procesului instruc- 
tiv-educativ, se vor deschide cursuri pentru mineri cu scoatere din pro
ducție de 2—3 ori pe săptămîfiă, metodă ce se va experimenta Ia Uri- 
cani Aninoasa și E.D.MuN.

La mina Aninoasa, eforturile pen* 
tru perfecționarea calificării munci
torilor sînt orientate spre ceea ce 
este nou în tehnica minieră și esen
țial în producția exploatării. Se are 
în vedere necesitatea de cadre pen
tru prezentul și viitorul minei. Nu
meroasele cursuri de calificare or
ganizate au determinat un vizibil 
progres calitativ în pregătirea pro
fesională și multi dintre absolvenți 
au devenit mineri șefi de schimb 
sau de brigadă, artificieri, cadre de 
nădejde. Succesele acestea își gă
sesc explicația în condițiile ce s-au 
creat. Pentru folosința exclusivă a 
școlii de calificare au fost amena
jate două săli de clasă. Sînt cu
rate, proaspăt zugrăvite și bine în
treținute. Accentuăm asupra exclu
sivității deoarece, în comparație cu 
destinația ce le era dată în urmă 
cu cîteva luni — pentru ședințe și 
nunți — acum se folosesc numai 
pentru nevoile școlii.

Inginerul Nițu Dumitru, lector la 
o clasă de ajutori mineri și a ex
primat părerea că este necesar să 
se elaboreze programe speciale pen
tru cursul scurt de 6 luni. în pre
zent se folosește tematica de 
cursul de 1 an, ceea ce duce 
supraîncărcarea cursanților.

Șapte cursanți fruntași de
școala de ajutori mineri — Pană 
Constantin, Muntoanu Gheorghe, 
Bărnuțiu Mihai, Ciupercă Mihai, 
Voice Ioan, Stoica Vasile, Durlă 
Gheorghe și-au exprimat, în scris, 
părerea despre felul cum învață. In 
esență, ei au comunicat următoa
rele : predările, explicațiile ce se 
dau sînt accesibile, legate strips 
de aspecte practice din exploatară. 
Sectoarele le creează posibilitatea 
să urmeze cursurile programîndu-i 
în așa fel în schimburi ca să poată 
participa la cursuri înainte de a 
intra în mină.

Mai mulți cursanți au făcut pro
punerea ca după încheierea predă
rii, lectorii să pună întrebări re
capitulative în vederea fixării idei
lor principale. In măsura posibilă, 
ar fi de dorit să se țină seama de 
această sugestie.

la 
la

la

»

Pagină realizată de
Ion DUBEK

Franclsc VETRO

Șl DE PERSPECTIVA
Urmează să tie 

tivității lectorilor, să 
fiecare de a fi prezent întotdeauna Ia ore și cit mai bine pregătit. In 
acest scop se vor Intensifica controalele la școli, cerință ce e valabilă 
și pentru conducerile exploatărilor, mai ales că se ivesc cazuri cînd 
unii lectori se achită cu superficialitate de obligațiile ce le revin, 
asemenea exemplu a fost la Lonea, respectiv ing. Bălănescu Petru.

manualului, se elaborează în prezent la Ministerul 
pentru școlile de calificare. Prin aceasta se va 
șl lipsa materialului bibliografic.
cerințe ce stau în fața exploatărilor ne-a 

varășul ing. LĂZĂRESCU IOAN.
Pînă la sffrșitul cincinalului efectivele exploatărilor vor 

4 150 salarlați. Tot In acest timp vor trebui calificați 5 860 de 
o

sporită în continuare exigenta față de calitatea ac- 
se urmărească crearea condițiilor optime pentru

Un

In privința 
nelor un manual 
iuționa, în parte,

Despre alte vorbit

Mi-
so-

to-

cucrește 
oameni. E

sarcină de mare importanță și de răspundere.
In anii următori se vor construi școli noi la Lonea, Petrila, Dîlja 

Lupeni care vor avea cîte 230—270 de locuri. Pînă atunci se impune 
preocupare susținută față de dotarea școlilor actuale cu materialul di-

Și 
o 
dactic necesar, asigurarea cu cadrele tehnice cele mai bune și ridicarea 
continuă a nivelului procesului instructiv. Aceasta presupune pregătirea 
temeinică a lecțiilor, îmbunătățirea, reactualizarea programelor de invă- 
țămînt, ridicarea exigenței și conștiinciozității cadrelor care răspund de 
calificarea cadrelor de muncitori pentru exploatările noastre.



Reflecții despre comportare
(Urmate din pag. l-a)

net opinii publice , sănătoase este 
absolut necesară.

In autobuzul de Petroșani —- Uri- 
câni din stația Corcești se urcă 
grăbiți nevoie mare, într-o după- 
amiază, trei cetățeni îmbrăcați în 
salopete îmbîcșite cu praf de ci
ment (probabil veneau de la lucru). 
Cei prezenți in autobuz au ripos
tat (pe bună dreptate) la atitudinea 
celor trei pasageri care susțineau 
cu argumente lamentabile că au 
acest drept, adică acela de a călă
tori astfel îmbrăcați pentru că sînt 
„oameni ai muncii*'. La această 
greșită interpretare a noțiunii intră 
în discuție un tînăr îmbrăcat de
cent care arată că înainte cu două 
ore ieșise din abataj d'e la mina 
Aninoasa — unde lucrează ca mi
ner — și acum merge să-și viziteze 
mama bolnavă la Lupeni. Cum va 
arăta costumul Iui de culoare bleu 
închis, dacă va călători alături de 
pasagerii astfel îmbrăcați?! con
chide la urmă tăind celor trei ze
loși piuitul.

Interesant că la această dispută, 
în care avea să triumfe bunul simț 
și opinarea pentru o ținută civi
lizată în asemenea împrejurări, au 
luat parte mai toți pasagerii auto
buzului; mai puțin două persoane 
vizate direct în materie: taxatoarea 
și șoferul autobuzului. (?!).

®e întimplă uneori ca pe tre
nul care circulă între Lupeni 

și Petroșani, în zilele de sîmbătă 
sau in preajma sărbătorilor, din bal
ta’ Paroșeni să urce un mare număr 
de muncitori de la diferite șan
tiere din această parte a Văii noas
tre. In grupul lor întotdeauna gă
sești cîțiva care, cu graba spre a 
ajunge cit mai repede Ia casele, la 
familiile lor, uită de unele reguli 
elementare ale conviețuiiri socialiste. 
Se urcă îmbrăcați așa cum au lu
crat Ia betoniere sau pe schelele 
construcțiilor industriale, pe dea
supra cu cîte un sac subsuoară bine 
îndesat cu care „mătură" în ade

văratul sens al cuvîntului culoarele 
vagoanelor.

Cînd te uiți la înfățișarea elegantă, 
la confortul oferit de modernele 
vagoane care circulă pe această li
nie, nu poți să nu te gîndești cu un 
sentiment de repulsie la atitudinea 
acestor călători care, dau dovadă în 
primul tînd, de o condamnabilă ig
noranță și lipsă de respect față de 
munca harnicilor constructori de 
vagoane.

IWu putem conchide pe margi-
1 nea acestor aspecte fără să 

subliniem rolul deosebit pe care îl 
are, în asemenea situații persona
lul chemat anume să vegheze asu
pra respectării normelor de care 
aminteam la început.

Dacă în primul exemplu este vor
ba de ceva mai simplu — respect 
față de liniștea colocatarilor — în 
celelalte două, lucrurile stau altfel, 
au o implicație socială mai adîncă. 
Așa stînd lucrurile se pune între
barea : De ce hu veghează perso
nalul de serviciu asupra respectării 
acestor norme î In cele mai multe 
dintre cazuri există, din partea ce
lor din jur, o opinie sănătoasă, 
care fără să fie subliniată de pre
vederile instrucțiunilor, regulamen
telor, nu-și are eficiența dorită. Oare 
limbajul profesional al personalului 
de supraveghere și control (în ca
zul transportului în comun) trebuie 
să se mărginească numai la stereo
tipul „biletele la control" sau „a- 
vansați vă rog" 1 Nu sînt ei oare 
chemați, chiar în cadrul ariei preo
cupărilor lor profesionale, să facă 
și o educație cetățenească acelora 
care sînt deficitari la acest capi
tol ? Mă gîndesc Ia posibilitatea (și 
la eficiența folosirii acestei posibi
lități) de a anunța într-un fel sau 
altul organizațiile de sindicat sau 
U.T.G din unitățile respective des
pre felul cum se achită de obliga
țiile cetățenești unele persoane în 
diferite împrejurări.

Gred că această procedură ar 
prilejui multe reflecții șl luări de 
poziție împotriva celor deficitari la 
acest capitol.

Procedeu nou de înnobilare 
a nisipurilor cuarfoase

La Stația pilot din Cluj a Direc
ției generale a industriei sticlei șl 
ceramicii fine din Ministerul In
dustriei Ușoare a fost încercat cu 
succes un nou procedeu de înnobi
lare a nisipurilor cuarțoase.

Pînă acum, la purificarea cuarțite- 
lor, se utiliza acidul clorhidric con- 

x ^centrat, corosiv și toxic. Noul pro- 
1 cedeu înlătură complet tratamentul 

chimic printr-o măcinare ușoară a 
cuarțitelor și trecerea lor prin site 
vibrante de separarea mecanică sau

electromagnetică. Puritatea nisipuri
lor atinge astfel valori înalte, ceea 
ce permite, fără tratamente ulteri
oare, fabricarea sticlei fine de me
naj și, pentru prima dată în- țara 
noastră, a sticlelor semicristal și 
cristal.

Procedeul, pus la punct de grupul 
de cercetători clujeni condus de 
prof. dr. docent Eugen Stoicovici, 
reduce prețul de cost al înnobilării 
nisipurilor cuarțoase cu 50 la sută. | 

(Agerpres) I
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PROGRAMUL I: 5,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 5,06 Program muzical de 
dimineață; 6,00 RADIOJURNAL. 
Sport; 6,30 Anunțuri, muzică; 7,00 
RADIOJURNAL'. Sport; 7,15 Marșuri 
de concert executate de fanfară; 
7,30 Muzică ușoară; 7,45 Salut vo
ios de pionier; 8,00 SUMARUL PRE
SEI; 8,08 Melodii populare din di
ferite regiuni ale țării; 8,30 La mi
crofon, melodia preferată; 9,30 Sfa
tul medicului s Gheața — prieten și 
dușman,- 9,35 Jccuri populare exe
cutate la caval; 9,45 Cvartet de 
coarde de Virgil Onițiu,- 10,00 BU
LETIN DE ȘTIRI; 10,03 Program de 
cîntece pionierești; 10,15 MîndTa 
mea, floare aleasă — muzică popu
lară; 10,30 Vreau să știu; 10,55 f rag
mente din opera „Răscoala" de 
Gheorghe Dumitrescu,- 11,20 CĂRȚI 
CARE VĂ AȘTEAPTĂ; 11,35 Răs
foind albumul muzicii ușoare ro
mânești; 11,45 Ia mai zi-i mâi, din 
vioară I — melodii populare; 12,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 12,10 Selec- 
țîuni din opereta „Paganini" de Le- 
har,- 12,30 Aici, Cluj; 12,50 Simfo
nia nr. 92 în Sol major de Joseph 
Haydnf 13,22 Muzică ușoară; 13,30 
Muzică populară cerută de ascultă
tori, 14,00 BULETIN DE ȘTIRI; 14,08 
Concert de muzică ușoară;. 14,40 
Uvertura la opereta „Orfeu în in
fern" de Offenbach,- 15,00 Cîntece

iiiHe
ciobănești și jocuri populare; 15,20 
Anunțuri, reclame; 15,30 Caleidos
cop muzical; 16,00 RADIOJURNAL, 
Sport. Buletin meteorologic; 16,15 
Melodiile ecranului; 16,30 „Wagner 
și operele sale"; 17,06 Jocuri popu
lare,- 17,15 TRIBUNA RADIO: Pro 
blematica omului fn viziunea cu
rentelor de idei contemporane. Vor
bește acad. C. I. Gulian; 17,25 Un 
animator al muzicii corale : MIHAIL 
BÎRGA; 17,45 Intîlnire pe portativ : 
Anda Călugăreanu și Alexandru 
Jula; 18,00 BULETIN DE ȘTIRI; 18,05 
IN JURUL GLOBULUI,- 18,15 Din 
melodiile care v-au plăcut; 18,40 
DINAMICA INDUSTRIALĂ. Utilaje 
de înaltă productivitate pentru in
dustria ușoară și alimentară. Con
strucția de drumuri în 1966 — con
vorbire cu tovarășul Constantin 
Anghelescu, director general în 
Ministerul Transporturilor Auto, Na
vale și Aeriene,- 19,00 SEARĂ PEN
TRU TINERET, 20,00 RADIOGA2E- 
TA DE SEARĂ; 20,30 Portrete pe 
porlativ — muzică populară; 20,50 
Program de muzica ușoară.- 21,05 
Mituri și legende; 21,25 Magazin 
muzical pentru tineret; 22,00 RA
DIOJURNAL, Sport. Buletin meteo
rologic; 22,20 Formații de muzică 
ușoară; 22,40 Muzică preclasică; 23,05 
Mărturisiri pe portativ,- 23,52 BU
LETIN DE ȘTIRI.

Uws de perfeețioaare 
a șefilor de formații P.C.I.

In orașul Petrila, de 
curînd, s-a încheiat un 
curs de formare și per
fecționare a șefilor de 
formații P.C.I. din obiec
tivele Văii Jiului și ra
ionului Hațeg. Acest curs 
a avut ca scop înarma
rea șefilor de formații 
P.C.I. cu prevederile ac
telor normative care re
glementează paza con
tra incendiilor.

La examenele caire au 
avut loc la încheierea 
cubului, un număr de 8 
cursanți au luat califica
tivul „foarte bine", iar 
ceilalți nota „bine". Cel 
mai bine s-a prezentat la 
examen tov. Ciora Cor
nel, șeful formației P.G.I. 
de la E. M. Uricani, ca
re deține cu formația sa 
locul I pe regiunea Hu
nedoara; tov. Anton Va- 
sile, șeful formației P.C.I. 
de la E. M. Aninoasa, 
care deține locul II pe 
regiunea Hunedoara, pre
cum și tov. Mărgulescu 
Ioan, șeful formației 
P.G.I. de la E. M. Lonea,

iar din cadrul formațiilor 
P.C.I. ale obiectivelor 
din raionul Hațeg s-a 
prezentat foarte bine tov. 
Davidoglu loan și Luca 
Petru.

Amintim că înainte de 
încheierea cursului a a- 
vut loc o consfătuire în 
care șefi de formații cu 
mai multă experiență îu 
munca P.C.I. au trans
mis din experiența lor 
privind munca de pre
venire a incendiilor.

Ln buna organizare și 
funcționare a cursului de 
perfecționare a șefilor 
de formații P.C.I.. un a- 
poirt însemnat a adus 
tov. căpitan Ungur Gheoir- 
ghe, șeful Inspecției de 
supraveghere și preveni
re a incendiilor — Pe
troșani, conducătorul 
cursului care s-a îngri
jit de asigurarea rechi
zitelor, a utilajului și 
materialului bibliografic.

,oan SENGHER
șeful formației P.G.I.

Vulcan

WIIBUEI (OIQIU1 
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ÎL ORMHIMțlti PIDKIfRILOa

(Urmare din pag. l-a)

Iosif, Bădău Victor, Cotescu loan, 
directorul Școlii generale nr. 3 din 
Isupeni, Stănescu Alexandru, Ghero 
iu Titus, director-adjunct al Școlii 
generale nr. 5 din Petrila, Tifor loan, 
Vîiceanu Dorina, Ciofîcă loan, Șo- 
șcl Petru au subliniat grija deose
bită de care se bucură organizația 
pionierilor din partea partidului și 
au făcut propuneri pentru îmbuna* 
lățirea celor două proiecte luate 
în discuție.

In încheierea discuțiilor a luat cu- 
vîntul tovarășul LAZĂR DAVID care 
a făcut o seamă de recomandări pri
vitoare la activitatea de viitor a ar
gat elor și organizațiilor de partid, 
U.T.G., de masă și obștești în în
drumarea și sprijinirea activității din 
școli și a organizației pionierilor. La 
sfîrșitul ședinței, tovarășul Pîi- 
nișoară Titus a subliniat sarci
nile ce stau în fața Consiliului or
ganizației orășenești a pionierilor, a 
secției de învățămînt, a conduceri
lor școlilor în vederea desfășurării 
în rândurile școlarilor și pionierilor 
a unei susținute activități educa
tive.

televiziune
20 iulie

18,00 Copiii desenează. Tema: O 
întîmplare hazlie; 18,20 Pentru șco
lari ; Zmeul zmeilor. Cum ne pu
tem construi un zmeu; 19,00 Tele
jurnalul de seară; 19,15 Telefilate- 
tie; 19,30 Aventurile lui Robin Hood; 
20,00 întrebări la care s-a răspuns... 
întrebări la care nu s-a răspuns în
că. Emisiune de știință; 20,25 Cam
pionatul mondial de îotbal — 1966 ! 
Bulgaria — Ungaria,- 22,20 O invita
ție pentru cei care n-au vizitat... 
Snagovul; 22,35 Telejurnalul de 
noapte, 22,42 Buletinul meteorolo
gic; 22,45 închiderea emisiunii.

CINEMATOGRAFE
21 iulie

PETROȘANI — 7 Noiembrie : Ser
bările galante; Republica: Winne- 
tou — seria I și II; Stadion: Aven
turile unui tînăr,- PETRILA : De-oș 
fi Harap Alb; LONEA — Minerul: 
Răscoale; 7 Noiembrie : Vanina Vă
mui; LIVE2ENI : Un lucru făcut la 
timp,- ANINOASA: Dincolo de ba
rieră; VULCAN : In compania lui 
Max Linder,- CRIVIDÎA: Legea și 
forța; PAROȘENI: Călătorie în ju
rul pămîntuhil; BĂRBĂTENI: Cro
nica unui bufon,- LUPENI —- Mun
citoresc : Semnale deasupra orașu
lui; Cultural: Noaptea îguanei.

La Vulcan, lingă un bloc nou a început săparea 
fundației altuia.

Prietenul înălțimilor
Dasiunea pentru
* vinătoare l-a 

cuprins cu multi ani în 
urmă. De cum venea 
de la șut, adeseori lua 
masa in fugă, îșl pu
nea ceva de ale gurii 
in tolbă și pe aici ți-e 
drumul.

— Mai stai și te o- 
dihnește, omule, ce tot 
bați lela cele coclauri 
— îl . dojenea uneori 
nevasta.

— Cum să stau, fe
meie. Tu n-auzi cum 
mă cheamă pădurea ?

Zicind acestea, mine
rul Ciur Ioan o pornea 
agale, cu pușca pe u* 
măr, pe potecile atit de 
cunoscute și Îndrăgite 
ale munților ce îtnprej- 
muiesc frumoasa Vale 
a Jiului.

îmbătat de frumuse
țile ce-1 întîmpfnau la 
tot păsul, de ciripitul 
melodios al păsărele
lor, chiar și cînd avea 
prilejul să împuște 
vreun vinat, uita să-și 
coboare arma de pe 
umăr. Ce să-i faci, era 
începutul „carierei" de 
vînător. Numai cînd 
intîlnea dini vagabonzi

era necruțător. Atunci 
tirul armei sate era 
precis. Nici unul din 
hoinarii ce aduc atltea 
pagube vinatului nu-i 
scăpa, așa cum nu î-au 
scăpat nici vulpile ce 
au făcut imprudenta de 
a se găsi in bătaia 
puștii Iui. Astă iarnă 
vreo cinci au ajuns să 
le fie valorificată pie
lea la D.C.A.

Iată însă că ghioceii 
de la Umple au luat 
proporții și minerul 
Ciur loan a ajuns ia 
pensie, Soția-i se gîn- 
dea mulțumită.

„Acum, că-i bătrin, o 
să stea măi mult a- 
casă".

Soțul insă avea alte 
planuri.

Nu-i săptămină să 
nu facă cel puțin două 
ieșiri la munte. Asta 
cică și pentru menține
rea condiției fizice. A- 
cum ce e drept e drept. 
In afară de vulpi, prea 
mult vinat n-a împuș
cat. De fapt, nici nu-i 
ăsta scopul principal 
al deselor sale ieșiri 
vlnătorești. El are sar
cină din partea Filialei

din Petroșani sd depis
teze pe braconieri, să 
protejeze animalele săl
batice împotriva dău
nătorilor. Toate aces
tea ie face cu conști
inciozitate de om în
drăgostit de natură, de 
frumusețile ei. Și totuși 
niciodată nu se întoar
ce de Ia munte cu tol
ba goală: o umple cu 
zmeură, cu afine și arte 
fructe de pădure.

...Geana zorilor s-a 
ivit purpurie de după 
crestele masivului Pa
ring. Pe poteca ce du
ce la Izvorul urca a- 
gale pensionarul Ciut 
loan. Avlnd timp liber 
berechet în fiecare zi, 
prietenul înălțimilor a 
pornit din nou la drum. 
Spre seară cînd S-a în
tors acasă, vecinii 1-ali 
întrebat glumind:

— Ai mai adus ceva 
vînat, Ioane ?

— Adus și încă fain. 
Niște zmeură cu boa
bele uite așa de mari-, 
și le arătă vîrful dege
tului mare și butucăhos 
al mîinii.

D. CRIȘAN

MONDiRL
FOTBRL

Patru meciuri decisive 
din grupele preliminare

LONDRA 19 (Agerpres). — După 
două zile de repaus, campionatul 
mondial de fotbal s-a reluat ieri 
cu disputarea a 4 meciuri deci
sive din grupele preliminare.

Iată o scurtă relatare de la me
ciurile de ieri.

URUGUAY — MEXIC 0—0
Fotbaliștii uruguayenl, au jucat 

prudent, punînd accentul pe apă
rare, de altfel compartimentul forte 
al acestei formații. Fotbaliștii me
xicani, se putea califica numai 
în urma unei victorii la un scor 
de cel puțin 2—0. Ei au jucat cu
rajos, dar lipsa de experiență a 
înaintașilor a făcut ca meciul sfi 
se termina nedecis.

In urma acestui rezultat selecțio
nata Uruguayuhii a totalizat 4 
puncte și s-a calificat pentru sfer
turile de finală.

dure a fundașului Morals, șl trece 
figurant pe extrema stingă.

După pauză inițiativa aparține 
brazilienilor. Ei marchează prin 
fundașul Rtedo (min. 73) în urma 
unui șut prin surprindere de la 
marginea careului de 16 metri. Re
plica fotbaliștijor portughezi este 
promptă și Eusebio, care ieri a fă
cut o partidă excelentă, Înscrie 
ireparabil în minutul 83 pece
tluind rezultatul acestei partide.

ARGENTINA — ELVEȚIA 2—0
Conlirmînd evoluțiile meritorii din 

meciurile cu Spania și R. F. Ger
mană, echipa Argentinei a tre
cut și de „lacătul elvețian", cîș- 
tigînd relativ ușor un meci fără 
istoric. Golurile au fost marcate 
de Artime (min. 51) și Onega 
(min. 79).
R.P.D. COREEANĂ — ITALIA 1—8

PORTUGALIA — BRAZILIA 3—1
Fotbaliștii portughezi au inițiat 

de la îaceputud jocului acțiuni pe
riculoase purtate mai ales de 
Eusebio și Simoes. In minutul 15, 
Simoes deschide scorul. Echipa 
Portugaliei domină și în minutul 
26 Eusebio, care primește mingea 
de la Torres, șutează puternic și 
majorează scorul la 2—0. Spre sfîr
șitul primei reprize Pele este ac
cidentat, în urma unei intervenții

Celebra „squadra azzurra" cu 
toate vedetele sale (Mazzola,, Fa- 
chetti, Rivera, Bulgarelli) a jucat 
lamentabil, fiind învinsă de cura
joasa și tînăra formație a R.P.D. 
Coreene. Este incontestabil cea mai 
mare surpriză a celei de-a 8-a edi
ții a campionatului mondial de 
fotbal. Unicul gol al meciului a 
fost marcat în minutul 41 de cen
trul atacant al echinei coreene, P»k- 
Sîn Din.
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insului strisorilor o aueiitine
S M noul aataloi al lăiii raffle ii Mazilia

Vietnamul — hotărît să infringă 
pe agresorii americani

BRASILIA 19. — Corespondentul 
Agerpres, V'. Oros, transmite: La 18 
iulie, trimisul extraordinar și minis
trul plenipotențiar al Republicii So
cialiste România, Gheorghe Matei, 
și-a prezentat scrisorile de acredi
tare președintelui Statelor Unite ale 
Braziliei, Humberto de Alencar Cas
telo Branco. La ceremonie au asis

„GEMINI-1O“
CAPE KENNEDY 19 (Agerpres). 

La 18 iulie, ora 22,20 G.M.T., de 
la baza Cape Kennedy a fost lan
sată nava spațială „Gemini-10" cu 
ajutorul unei rachete „Titan-2", a- 
vînd la bord pe cosmonautii ame
ricani John Young și Michael Col
lins. La 9 minute după lansare, 
NA.S.A. a anunțat. că „Gemini-10" 
s-a plasat pe orbită și că zborul 
se desfășoară în condițiuni bune. 
Orbita pe care evoluează „Ge- 
mini-10" are 160 km la perigeu și 
270 km la apogeu. Programul „Ge- 
mini-10", care se va desfășura pe 
o perioadă de 72 ore, prevede o 
întîlnire între navă și racheta „A- 
gena-10", lansată cu o oră și 40 
minute înainte și care gravitează 
pe o orbită avînd un perigeu de 
294 km și un apogeu de 305 km, 
două ieșiri în spațiu ale cosmo
nautului Michael Collins care va 
fotografia stelele, întîlnîrea navei 
cu racheta „Agena-8" lansată la 
16 martie 1966, precum și efectua
rea unor experiențe științifice. De 
asemenea, se prevede executarea 
unui zbor în. formație a navei spa-

Lichid anestezic 
pentru adormirea rechinilor

ANVERS 18 (Agerpres). — 
Dr. Thienpont, biolog belgian 
care își desfășoară cercetările 
la laboratorul parcului zoolo
gic din Anvers, a descoperit 
un lichid anestezic pentru a- 
dormirea rechinilor. Este sufi
cient un gram din acest lichid 
în 5 000 litri de apă pentru a 
imobiliza rechinii. In afara u- 
tilizării sale practice in cer
cetările biologice, lichidul poa
te fi folosit pentru protejarea 
de rechini a naufragiaților.

Salvat de la moarte 
prin transplantarea 
de tumori maligne

NEW YORK 19 (Agerpres). 
Medicii de la Institutul Roswell 
Park Memorial din Buffalo 
(New York) au anunțat că u- 
na din cele patru per
soane bolnave de can
cer, care au suferit o trans
plantare de tumori maligne, pa 
re să fie salvată. Este vorba de 
Larry Rink, în virstă de 21 de 
ani, care se afla ihtr-o situa
ție disperată și care dacă nu 
ar ii fost supus la această ex
periență era condamnat să moa
ră de acum trei luni. Se pare 
că în urma transplantării Rink 
a fost vindecat, deoarece me
dicii nu au mai găsit nici o 
urmă vizibilă de cancer la os 
în organismul său. Se preci
zează că organismul lui Rink 
a reușit să combată tumorile 
stfăirie. eliminînd în același 
timp propriul său cancet. Pen
tru a se afirma cu certitudine 
că Rink a fost complet vinde
cat va trebui așteptat cinci 
sau zece ani pentru a vedea 
evoluția organismului său. 

tat șefnl Casei civile a președinte
lui republicii, Luiz Viano Filho, șe
ful: Casei militare, generalul Er
nesto Gueisel, ministrul afacerilor 
externe, Juracy Magalhaes.

Intre președintele Braziliei și mi
nistrul român a avut loc o convor
bire cordială, privind relațiile din
tre cele două țări.

țiale și rachetei „Agena-8", care va 
coincide cu cea de-a doua ieșire 
în spațiu a cosmonautului Collins. 
In timpul acestei ieșiri, Collins va 
desprinde din coada rachetei „A- 
gena-8" o sticlă, în care, în timpul 
celor patru luni de zbor, au fost 
adunați micrometeoriți. Collins va 
fi legat de nava cosmică printr-un 
cablu lung de 15 metri.

Ultimele știri anunță că unul dintre 
principalele obiective ale progra
mului „Gemini-10", întîlnîrea cu 
racheta „Agena-10", a fost realizată. 
Cele două vehicule spațiale au e- 
fectuat joncțiunea programată.

Bauaz despre polilita 
externd 9 Irakului

BEIRUT 19 (Agerpres). — Intr-un 
in.c-rviv acordat corespondentului 
ziarului libanez „Ai-Jarida“, care a- 
paie la Beirut, primul ministru al 
Irakului, Abdel-Rahman Al Bazzaz, 
a declarat ca „Irakul duce o poli
tică de neutralitate pozitivă și ur
mărește o colaborare sinceră cu 
toate statele pe baza respectului re
ciproc". In continuare, Bazzaz a 
sublinial că Republica Irak nu va 
participa la blocurile militare și că 
țara sa dorește »ă aibă relații de 
prietenie cu toate statele vecine.

Abordînd unele probleme interne, 
primul ministru al Irakului a sub
liniat că poporul kurd este inte
resai în înfăptuirea programului gu
vernul ii irakian.

Populația R. P. Polone
VARȘOVIA 19 (Agerpres). — Du

pă datele Direcției Centrale de Sta
tistică a R P. Polone, la 30 iunie 
1966 populația țării a fost de 31,7 
milioane locuitori. Numărul femei
lor a depășit la această dată cu 
900 000 numărul bărbaților. Din a- 
celeași date rezultă că la sfîrșitul 
trimestrului -III al anului curent, 
populația urbană în Polonia va fi 
aproximativ egală cu cea rurală.

BOTSWANA: Independentă trunchiată
La 30 septembrie 1966, pe harta 

politică a Africii va apare un nu
me nou, Botswana, denumirea sub 
care fostul protectorat britanic Bec- 
huanaland se va înscrie alături de 
celelalte state ale continentului ne
gru care și-au dobîndit indepen
dența politică; guvernul englez, în 
urma unor îndelungate tratative des
fășurate la Londra, a acceptat pro
iectul de constituție prezentat de 
actualul guvern al țării, stabilind 
definitiv data la care cel mai mare 
dintre ultimele sale protectorate va 
deveni independent.

Perspectiva aobîndirii libertății po
litice, după aproape un veac de do
minație colonială, a creat o adevă
rată efervescentă în rîndurile locui
torilor tării. Dar simpla proclamare 
a independenței nu înseamnă că în 
mod automat fostul protectorat bri
tanic va deveni o țară cu adevărat 
liberă, atîta timp cît va mai rămîne 
dependentă de marile puteri din

HANOI 19 (Agerpres). — In Re
publica Democrată Vietnam au loc 
mitinguri și demonstrații în care 
populația de la orașe și sate își 
exprimă „hdtărîrea de a lupta și 
învinge pe agresorii americani". La 
Hanoi și Haifong, la mitingurile și 
demonstrațiile organizate pe locu
rile bombardate de avioanele ame
ricane, populația și militarii forțe-

★

HANOI 19 (Agerpres). — Cu pri
lejul împlinirii a 12 ani de Ia sem
narea acordurilor de la Geneva cu 
privire la Vietnam (20 iulie 1954), 
Comitetul Central al Frontului Na
țional de Eliberare din Vietnamul 
de sud a dat publicității un apel 
către întreaga armată de eliberare 
și poporul sud-vietnamez în care 
subliniază tradițiile de luptă 
și succesele repurtate de ar
mata de eliberare și poporul sud- 
vietnamez în ultimii 12 ani.

In apel se arată că succesele ob
ținute se datoresc faptului că cele 
14 milioane de compatrioți sînt 
uniți ca un singur om, dînd do
vadă de cel mai înflăcărat eroism, 
sînt hotărîți să se sacrifice și să 
lupte pentru a cuceri cu orice preț, 
independența și libertatea. Ne bu

Proclamația adresată 
poporului grec de E.D.A.

ATENA 19. — Corespondentul A- 
gerpres, C. Alexandroaie, transmi
te : Partidul Uniunea democratică 
de stingă din Grecia (E.D.A.) a dat 
publicității marți o proclamație a- 
dresată . poporului grec privind si
tuația politică internă și externă a 
Greciei. In proclamația sa, E.D.A. 
sprijină propunerile privind orga
nizarea imediată a alegerilor ba
zate pe sistemul electoral al repre
zentării proporționale, în condițiile 
unei depline libertăți de manifes
tare a voinței populare și sub un 
guvern de serviciu care să se bu
cure de încrederea tuturor partide
lor politice. In același timp, E.D.A. 
se pronunță în favoarea unei am
nistii generale, pentru abolirea mă
surilor excepționale, pentru parti
ciparea la alegeri a tuturor parti
delor politice, inclusiv a Partidului 

.Comunist din Grecia. In proclama
ție se cere tuturor partidelor . poli
tice să condamne orice formă de 

punct de vedere economic. In aceas
tă privință, se pare că fosta putere 
protectoare și-a luat anumite „mă
suri de prevedere" pentru ca și după 
30 septembrie țara să rămînă sub 
directa sa influență. Este vorba de 
hotărîrea guvernului englez de a 
acorda independența țării înainte de 
a organiza alegeri libere și fără a- 
mesi.ee străin, așa cum ceruse ma
joritatea populației. „Această ma
nevră britanică, a spus Peter Dick 
Maruping, liderul Partidului Popu
lar din Bechuanaland, reprezintă o 
sfidare a drepturilor și aspirațiilor 
poporului la libertate și indepen
dență națională, deoarece în acest 
mod Marea Britanie încearcă să 
mențină la putere în Bechanaland 
un guvern care să apere interesele 
britanice".

„Cunoaștem foarte bine, a decla
rat în acest sens, delegația alge
riană la recenta sesiune a Consiliu
lui de tutelă al O.N.U., că fostele 

lor armate au hotărît să ducă la 
îndeplinire, cu orice sacrificii, sar
cina de a apăra R. D. Vietnam și 
cuceririle revoluționare ale popo
rului. In fabrici, uzine, instituții gu
vernamentale, unități militare, în 
școli, la sate, apelul a fost întîm- 
pinat cu aceeași nestrămutată do
rință de a da riposta cuvenită a- 
gresorului.

★ ★

curăm — arată C.C. al F.N.E. — 
de ajutorul fără rezervă al celor 17 
milioane de compatrioți din 
nord șl de prețiosul sprijin al ță
rilor socialiste și al fraților și prie
tenilor noștri din cinci continente, 
inclusiv al poporului american.

Atîta timp cît imperialismul a- 
merican va continua războiul său de 
agresiune în Vietnamul de sud, po
porul nostru este hotărît să lupte 
pînă la capăt. Nu ne temem de 
greutăți, oricît de lungă sau grea 
va: fi lupta. Sîntem hotărîți să 
respingem războiul de agresiune 
și să răsturnăm marionetele de la 
Saigon, să contribuim astfel la rea
lizarea unui Vietnam de sud inde
pendent, democratic, pașnic, neutru, 
și la reunificarea țării.

dictatură, și să lupte pentru neutra
lizarea forțelor ultrareacționare din 
tară.

Pe plan, extern, partidul E.D.A. 
subliniază necesitatea promovării 
unei politici naționale, a desființă
rii tuturor bazelor militare străine 
aflate pe teritoriul Greciei, precum 
și a centrului de rachete din in
sula Creta, a interzicerii zborului 
avioanelor americane cu bombe a- 
țomice la bord pe deasupra teri
toriului țării, a dezangajării Gre
ciei față de N.A.T.O.

In încheierea proclamației către 
poporul grec, Partidul Uniunea De
mocratică de stînga menționează că 
„Grecia trebuie să sprijine efortu
rile forțelor iubitoare de pace în
dreptate spre dizolvarea blocurilor 
militare și crearea unui sistem de 
securitate colectivă între țările din 
Europa și îndeosebi să contribuie 
lâ crearea unei Zone fără rachete 
în Balcani și Marea Mediterană”.

puteri coloniale încearcă prin dife- 
rite mijloace să-și mențină prezen
ta și după proclamarea indepen
denței coloniilor sau protectoratelor 
lor. Regatul Unit nu face nici o 
excepție de la regulă, și aceasta a 

•demonstrat-o în mai multe rînduri".
Pe .de alta parte, noul stat afri

can trebuie să facă față unei ame
nințări crcscînde venite din partea 
Pretoriei rasiste, care încă din 1963 
și-a făcut cunoscută intenția de a 
acapara acest teritoriu. Iar dacă 
oină acum existența protectoratului 
britanic mai tempera oarecum do
rințele anexioniste ale rasiștilor lui 
Verwoerd, este de așteptat ca după 
proclamarea independenței Bechua- 
nalandului, aceștia să-și intensifice 
încercările de a-și extinde domina
ția asupra noului stat african. „Ni
meni nu se îndoiește, scria în le
gătură cu aceasta publicația „Co
lonial Office", că un Bechuanaland 
independent în interiorul Africii de

PE SCURT
• BONN. Aproximativ 47 500 

mineri din bazinul carbonifer 
al Ruhrului nu au coborît luni 
la locul de muncă, ca urmare 
a intenției patronilor de a re
duce săptămîna de lucru cu 
reducerea corespunzătoare a 
salariilor. Asemenea măsuri, 
menite să arunce greul crizei 
din desfacerea cărbunelui pe 
seama muncitorilor, urmează 
să fie anunțate de administra? 
ția minelor și în cursul săptă- 
minii viitoare.

• DAMASC. Postul de ra
dio Damasc a anunțat că Con
siliul de Miniștri al Republicii 
Arabe Siria a hotărît stabilirea 
de relații diplomatice, la nivel 
de ambasadă, cu R. D. Vietnam 
și cu R.P.D. Coreeană.

• NEW YORK. Forțele: ar
mate aeriene au lansat luni un 
balon reprezentînd prototipul 
unui vehicul spațial „Voyager", 
care ar urma să aterizeze lin 
pe suprafața planetei Marte 
în 1973. Prototipul, suspendat 
de parașute, a aterizat lin la 
sud de localitatea Phoenix, în 
statul Arizona, după un zbor 
de peste șase ore.

"re

• PARIS. Intr-un comunicat 
oficial dat publicității la Pa
ris șî transmis de agenția Fran
ce Presse se arată că la 19 iu
lie la Centrul Nuclear din 
Oceanul Pacific, a avut Ioc o 
nouă explozie a unei rachete 
experimentale franceze cu în
cărcătură nucleară. Precedenta 
explozie nucleară franceză a 
avut loc la 2 iulie a.c.

• HAMBURG. Din Hamburg 
se anunță că luni un avion de 
construcție americană „Star- ' 
fighter-104" s-a prăbușit în Ma
rea Nordului, în apropiere de 
insula Helgoland.

• KHARTUM. O criză ce 
mocnea de mai multă vreme 
în partidul U.M.M.A., care de
ține majoritatea în coaliția gu
vernamentală, pare să fi luat 
sfîrșit prin înlăturarea de la 
conducere a primului ministru, 
Mahgoub. Grupul parlamentar 
al partidului U.M.M.A. a votat’ 
printr-o largă majoritate înlă
turarea lui Mahgoub de la con
ducerea grupului, însărcinîn- 
du-1 pe Sayed Sadik el-Mahdi 
cu funcțiile de lider al parti
dului și de prim-ministru.

PE SCURT

sud va fi considerat o densă pen
tru regimul de Ia Pretoria. Pentru 
a se apăra, guvernul rasist al lui 
Veri/oerd ar putea să pună la cale 
o seric de sancțiuni împotriva Bots- 
w.mei (Bcchuanalandul independent), 
care s-ar putea traduce prin inci
dente de frontieră sau o nouă in
tervenție a armatei rasiste.

In legătură cu aceasta, un spe
cialist american în problemele afri
cane, dr. Richard Stevens, directo
rul Centrului african al Universi
tății Lincoln, preciza că „încă din 
1963 Africa de sud a inițiat o serie 
de măsuri menite să impresioneze 
populația acestui teritoriu : posturi 
militare multe la frontieră, sîrmă 
ghimpată, control rigid și sever asu
pra pașapoartelor și chiar anumita 
acțiuni de represalii. In aceste con
diții, a apreciat dr. R. Stevens, e 
greu de crezut că Bechuanalandul 
va reuși să întrunească condițiile e- 
lementare ale suveranității depline, 
care ar putea rămîne și pe viitor 
un deziderat"

C. BENGA
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