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Sarcinile trasate de 

Congresul al X-lea 

linii directoare ale
activitâtii noastre

Pregătirea 
cadrelor de specialiști 

pentru industria 
minieră in tata 

unor exigențe majore

Construcțiile_>

industrial-miniere 
în ritmul 

creșterii producției 
de cărbune

Ing. ION LĂSAT,
directorul Grupului de șantiere Valea Jiului 

al T.C.M.M.

Conf. dr. ing. NICOLAE ILIAȘ, 
prodecan al facultății de mine 

Institutul de mine Petroșani

Documentele adoptate de Congresul al X-lea al 
P.C.R.. liniile directoare stabilite cu privire la 
dezvoltarea și perfecționarea învâțâmintului de 
toate gradele asigură orientarea și cadrul de 
modernizare pentru o lungă perioadă de timp, 
constituind o premisă sigură a ridicării școlii 
noastre pe o treaptă superioară — impusă de 
cerințele actuale și de viitor ale construcției 
socialiste — un puternic imbold în munca pen
tru noi. slujitorii școlilor.

învățămîntul superior minier din țara noas
tră arc o sarcină de mare răspundere privind 
calitatea profesională și morală a viitorilor 
ingineri și subingineri minieri, cărora le revin 
înalte îndatoriri pe linia dezvoltării industriei 
extractive și promovării progresului tehnic. Se 
poate afirma cu certitudine că in ultimii ani 
s-au făcut progrese însemnate in ceea ce pri
vește îmbunătățirea pregătirii profesionale a 
absolvenților noștri și. tot atunci, că pragul 
institutului este trecut dc tot mai mulți tineri 
bine pregătiți. Cu toate acestea procesul, de 
pregătire a cadrelor este susceptibil de îmbu
nătățire. de înnoiri, spre a răspunde într-o 
măsură și mai mare imperativelor etapei ac
tuale de dezvoltare a României. în acest sens, 
la Tnstitutul de mine, în conformitate .cu mă
surile preconizate de partid, continuă proce
sul de înnoire și modernizare a invățămintului. 
•proces care nu este un act de campanie^ ci o 
necesitate și el vizează pe de o parte îmbu
nătățirea conținutului (planurilor, programe
lor de invățămint) iar, pe dc altă parte, mo
dernizarea formelor și metodelor de predare.

La elaborarea noilor planuri de învățămînt, 
acțiune care se poate considera încheiată în 
prezent, s-a căutat să se asigure formarea unui 
orizont tehiuco-științific general mai larg, a- 
daptarea cu ușurință a absolvenților la noile 
cuceriri ale științei și tehnicii și încadrarea 
rapidă și eficientă a acestora în specificul acti
vității producției.

în scopul informării studenților cu tendin
țele moderne din diferite discipline dc cultură
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Alături dc oamenii muncii din întreaga țară, 
colectivul Grupului de șantiere Valea Jiului 
al T.C.M.M. a primit cu vădită bucurie și în
temeiată mindrie hotărîrile Congresului al X- 
lea al partidului, liniile viguroase și mărețe de 
dezvoltare a României socialiste care au fost 
stabilite de la tribuna acestui înalt for. Entu
ziasmul, care în zilele dinaintea și din timpul 
lucrărilor Congresului a făcut să irumpă ener
gii sporite pe toate șantierele noastre dc cons
trucții industriale, este astăzi amplificat, plin 
dc o vivacitate fecundă. E un lucru firesc, da
că ne gîndim că vrerea noastră personală, as
pirațiile cele mai frumoase dc viitor ale fiecă
ruia, le-am văzut transpuse în realitate o dată 
cu hotărîrile adoptate la Congres : o dată cu 
perspectiva luminoasă deschisă pentru poporul 
nostru, pentru țara în care trăim, o cinstim și 
o iubim; o dată cu alegerea celui mai iubit 
fiu al patriei noastre, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în funcția de secretar general al 
partidului.

Sentimentele și gîndurilc noastre lc vom 
susține puternic cu fapte. Deplin conștienți și 
responsabili de sarcinile ce ne revin în spo
rirea capacităților de producție din Valea Jiu
lui, vom depune toate eforturile pentru asi
gurarea predării obiectivelor industrial-mi
niere ce le construim în termenele stabilite. 
De aceea momentan ne concentrăm cu deose
bire eforturile la unele obiective de importanță 
vitală ca: instalațiile de extracție ale puțuri
lor auxiliare de la Dîlja, Livczeni — Central 
și Paroșeni care vor intra în funcțiune în se
mestrul II al acestui an; instalațiile de ex
tracție multicablu de la puțul est Petrila, pu
țul principal Dîlja și puțul auxiliar Aninoasa 
sud care se vor da în exploatare în trimes
trul I al anului 1970, ca și ba fabrica de bri
chete Coroe.ști.

Ca o cumulare a angajamentelor luate de 
formațiile de lucru de pe șantierele construc
țiilor industrial-miniere. colectivul Grupului 
de șantiere Valea Jiului al T.C.M.M. se
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Inginerul Ion Berindan, de 
la Institutul de fizică atomi
că din Cluj, principalul au
tor al generatorului termic 
„Gamma-2", care a obținut 
recent medalia de aur a Ex
poziției internaționale de Ia 
Bruxelles, a realizat, împre
ună cu inginerul Lucian To
ne din București, o nouă și 
valoroasă invenție. Este vor
ba de un agregat multifocar 
pentru încălzirea centrală a 
locuințelor mici, a vilelor, ca-

0 NOUA INVENȚIE 
VALOROASĂ

banelor turistice, dispensare
lor etc. Acesta poate dez
volta între 20 000 și 30 000 
kilocalorii pe oră cu un con
sum de numai 2,8 pînă la 
4,5 metri cubi gaze naturale. 
Dimensiunile reduse — 50 X 
42x116 cm — forma elegan
tă, asemănătoare frigiderelor 
casnice, ca și performanțele 
tehnice deosebite ale noului 
agregat ii asigură o largă uti
lizare. Cei doi specialiști lu
crează în prezent la proiec
tele unor agregate multifo- 
care de 50 și, respectiv, 60 de 
mii de kilocalorii pe oră care 
vor funcționa după același 
principiu.

(Agerpres)

Constantin Zaharia și Vasile Manolache — mineri fruntași ai minei Paroșeni.
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De Ziua minerBil.ui Valea Jiului a fost din
A

nou cuprinsă de

CIINTEC, JOC SO VOO BUNĂ
Atmosfera tradițională a săr

bătoririi Zilei minerului a cu
prins, duminică întreaga Vale 
a Jiului. Pretutindeni, de Ia 
Lonea la Uricani, de la Lunca 
Florii la Cîmpu lui Neag, așe
zările miniere, locurile de agre
ment, au cunoscut veselia. Pla
iurile străvechi au iremătat de 
cîntece și voie bună.

A intrat de mult în obiceiurile 
minerilor să întîmpine Ziua lor 
cu roade bogate. A mai intrat 
în tradiție ca, intru cinstirea 
muncii lor, a succeselor pre
zente și viitoare, minerii să se 
dăruie' veseliei și petrecerilor 
iamiiiare ce se încropesc la iar
bă verde.

Am înlîlnit, ieri, în poienițele 
din împrejurimile Văii Jiului 
vajnicii oameni ai abatajelor 
porniji într-o întrecere a vese
liei. Pe locurile de agrement 
special amenajate în apropierea 
orașelor, atmosfera de sărbătoa
re a fost întregită de chiuitu
rile dansatorilor, de Irumoasele 
melodu populare românești pre

Marți 19 august 1969

zentate de tinerii artiști ai clu
burilor muncitorești.

Petrecerea a fost mare. Mi
nerii s-au simții cu adevărat 
într-o zi de sărbătoare. Aceasta 
ne-aw confirmat-o chiar ei, cu 
prilejul scurtelor dialoguri sus
ținute „la fafa locului" între 
două pahare de bere rece.

In poiana scăldată
de lumini

încă de dimineață, pe drumul 
înspre cabana Lunca Florii se 
înșiruiau grupuri, grupuri, tineri 
și vîrslnici, părinfi și copii cu 
rucsacurile încărcate de bună
tăți. Pînă ce amatorii de petre
cere să inunde platoul din apro
pierea cabanei, multi dintre cei 
care sosiseră cu 6 zi mai de
vreme aici, se cinsteau deja. In 
jurul cabanei, pe malul răcoros 
al unui pîrîiaș cu apă cristalină, 
am inii Inii multe cunoștințe in
tre minerii din Petrila și Lonea. 
Clement Bîrluț, Moise Danciu, 
Alexandru Banc iu, Iul iu Dudi,

SESIUNI FESTIVE 
ale consiliilor populare orășenești

Ieri, au avut loc sesiuni fes
tive ale consiliilor populare 
Uricani, Lupeni, Vulcan și Pd- 
trila, consacrate celei de-a 25-n 
aniversări a eliberării patriei 
de sub jugul fascist.

în cadru) sesiunilor, preșe
dinții consiliilor populare au 
prezentat referate privind dez
voltarea orașelor respective in 
perioada ce a trecut de la ^3
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în cinstea celei de-a XXV-a
aniversări a eliberării patriei

SENSUL UNIC AL STRĂDANIILOR
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August 1944, in contextul mari
lor înfăptuiri obținute de în
treaga țură în acest sfert de 
veac. La sesiuni au participat 
deputății consiliilor populare, 
precum și numeroși invitați, 
conducători de întreprinderi și 
instituții, ai organizațiilor de 
masă și obștești, muncitori frun
tași in producție.

să-și organizeze judicios acti
vitatea la front. Disciplina este 
de la sine înțeleasă, Șeful de 
brigadă e o „mină do fier" — 
cum plastic ni l-a caracterizat 
inginerul Nistor Ciută —, care 
știe să se facă ascultat, pricepe 
frămîntările, participă la bucu
riile, uneori impasurile orta
cului, dar și îi pretinde, și pe 
bună dreptate... Țara are ne
voie de cărbune și fiecare om 
al minei este dator să-și aducă 

contribuția în egală măsură.
Și cu oamenii brigăzii lui Ion 

Solovan se petrece cam ace
lași lucru. Există nn sens unic, 
o stimulare reciprocă și de aici 
vine trăinicia colectivului. Ori
ce problemă dificilă care se 
ivește este rezolvată de toți, 
împreună își bat capul să-i gă
sească cea mai fericită solu
ție. Efectele pozitive ale înțe
legerii, ale muncii depuse zi de 
zi cu elan și destoinicie pe 
frontul cărbunelui nu au întîr- 
ziat să se arate.

Brigada condusă de Cojocaru 
a acumulat de la începutul a- 
nului circa 2 000 tone de căr- 

entuziasmul stîrnil de acest re
marcabil eveniment".

La marginea pădurii, am ză
rit o altă cunoșlinfă : minerul 
pensionar Haidu luliu înconjurat 
de nepoți, pregătind masa pen
tru o familie numeroasă.

— Am venit de aseară la ca
bană. Sofia se aila aici de o 
săptămlnă cu nepoteii noștri. Ne 

' place mult în mijlocul naturii. 
Sînt pensionar de 6 ani, însă, 
ca întotdeauna, de Ziua mine
rului, mă alătur tinerilor care 
sărbătoresc această zi, și parcă 
mă simt mai întinerit ca în tim
purile cînd veneam cu brigada 

■’ mea la serbările cîmpenești.
Ne-am luat rămas bun de la 

cunoștințele noastre lăsîndu-le 
In fata estradei amenajate in 
mijlocul ci mp iei, unde artiștii 
amatori se pregăteau de zor să 
ofere spectatorilor un program 
artistic dedicat minerilor.

Ciocnim pentru sănătate
In imul tulipaaului de la Is- 

crom, sule de familii din Petro

Consiliul popular 
al municipiului 

Petroșani
COMITETUL 
EXECUTIV

In temeiul art. 23 din 
Legea nr. 57/1968 de or
ganizare și funcționare a 
Consiliilor populare, de
putății Consiliului popu
lar municipal Petroșani 
sînt convocați la : 

consacrată cclci de a 
XXV-a aniversări a eli
berării României de sub 
jugul fascist, în ziua de 
19 august 1969 orele 
16,00 în sala Teatrului 
de stat din Petroșani.

Președintele
Comitetului executiv 

DAVID LAZĂR

bune de bună calitate peste 
sarcinile avute, in primul rind 
prin atingerea unei producti
vități ridicate — 7,50 tone pe 
post. Ortacii din brigada lui 
Solovan nu s-au lăsat nici ei 
mai prejos : sporul de produc
ție pe eare il înregistrează la 
zi este do 1 600 tone. Vitezele 
de avansare medii pe care le-au 
obținut aceste harnice brigăzi 
întrec 115 metri pe lună.

Aceste frumoase rezultate ne 

indreptățesc să credem că bi
lanțul zilelor care au mai ră
mas pînă la marea sărbătoare 
a noastră — împlinirea unui 
sfert de veac de la eliberarea 
patriei — ,se va îmbogăți con
tinuu cu noi roade smulse adîn- 
cului de către minerii Lonei.

Realizări valoroase închi
nă măreței sărbători a 
eliberării patriei și mi

nerii sectorului de deschideri
I. BĂLAN

T. MULLER
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șani și Aninoasa au inundat 
cîmpia. Tonelele cu bere și cîr- 
năciori au cunoscut o solicitare 
creseîndă din partea celor ve- 
niți la petrecere. Oamenii au 
ciocnit pentru sănătate, urindu-și 
noi succese în lupta cu adîn- 
curile. Secretarul comitetului de 
partid de la mina Aninoasa, 
Iov. Dumitru Her, ne-a reco
mandat cîțiva dintre minerii ve- 
niți aici cu familiile lor: tînă- 
rul Dumitru Tămaș de la inves
tita, Gheorghiu loan, șef de 
schimb în vestita brigadă a lui 
David Ioan, Mihai Iura care lu
crează înlr-un abataj frontal și 
alții-

— Ne place mult să petrecem 
la iarbă verde, ne-a spus Gheor
ghiu Ioap. Avem și motive.

— Adică ?
— In întrecerea desfășurată

Ion DUBEK
Ion MUSTAȚĂ 

+ Continuare, in pag. a 2-a

Scrisoarea tovarășului 
IVICOIAE CEAUSESCU, 

adresată absolvenților 
Academiei militare, 

promoția 1969
Tovarăși ofițeri.
Cu prilejul absolvirii Aca

demiei Militare, in numele Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, al Consiliu
lui de Stat și al guvernului 
Republicii Socialiste România, 
vă adresez un călduros salut 
și vă felicit pentru rezultatele 
obținute in pregătirea tactic- 
operativă, de specialitate și in
ginerească, în ridicarea nivelu
lui politico-ideologic, devenind 
cadre cu o calificare superioa
ră ale forțelor noastre armate.

Promoția dumneavoastră iși 
începe activitatea in condițiile 
puternicului entuziasm gene
rat de Congresul al X-lea al 
Partidului Comunist Român — 
eveniment de însemnătate is
torică in viața partidului și a 
poporului nostru — ale avintu- 
lui constructiv atotcuprinzător 
cu care oamenii muncii intim- 
pină gloriosul jubileu, a XXV-a 
aniversare a eliberării patriei.

Grandiosul program elaborat 
de Congresul al X-lea deschide 
noi și luminoase perspective in 
fața poporului român. înfăp
tuirea acestui program, al că
rui obiectiv fundamental il 
constituie lărgirea și perfec
ționarea continuă a bazei teh- 
nico-materiale a țării, făurirea 
societății socialiste multilate
ral dezvoltate, va situa Româ
nia pe noi trepte ale civiliza
ției și progresului, asigurind a- 
propierea patriei noastre de 
nivelul țărilor cu economie a- 
vansată.

Ținind seama de faptul că 
cercurile imperialiste reacțio
nare nu renunță la politica a- 
menințărilor militare și agre
siunilor armate, încercind in 
acest fel să-și mențină domi
nația în diferite zone ale lu
mii, să înăbușe mișcările re
voluționare, democratice și de 
eliberare națională, încâlcind 
independența și suveranitatea 
altor țări se impune să men
ținem mereu trează vigilența 
poporului, să întărim capaci
tatea de luptă a forțelor arma
te, să pregătim întregul popor 
în vederea apărării țării.

Congresul al X-lea al Parti-

FESTIVITATEA
Dl LA ACADEMIA MILITARĂ 

CD PRILEJUL ABSOLVIRII 
PROMOȚIEI 1969

Luni dimineața a avut loc 
festivitatea organizată cu pri
lejul absolvirii promoției 1969 
a Academiei militare.

La festivitate au luat parte 
tovarășii: Vasile Patilineț,
membru supleant al Comitetu
lui Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., general-colonel Ion 
Ioniță, membru supleant al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul forțelor ar
mate, Dumitru Popa, membru 
supleant al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., prim-se- 
cretar al Comitetului munici
pal București al P.C.R., Ion 
Stănescu, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului 
Securității Statului, Cornel O- 
nescu, ministrul afacerilor in
terne, general-colonel Ion 
Gheorghe, prim-adjunct al mi
nistrului forțelor armate, șeful 
Marelui Stat Major, adjuncții 
ministrului forțelor armate, ge
neral de armată Ion Tutovea- 
nu, comandantul Academiei mi
litare, generali -și ofițeri activi 
și în rezervă, veterani ai răz
boiului antihitlerist, cadre di
dactice ale Academiei milita
re, activiști de partid și de stat, 
elevi ai școlilor militare dc o- 
fițeri activi și ai liceelor mili
tare, oameni ai muncii.

In cadrul festivității a luat 
cuvintul ministrul forțelor ar
mate, care a spus printre al
tele :

Festivitatea noastră are loc la- 
puține zile după Congresul al 
X-lea al partidului, și fiecare 
dintre noi sc află sub puternica 
impresie a acestui eveniment, 
care se înscrie la loc de cinste 
in istoria contemporană a Ro
mâniei. Pe temelia viguroaselor 
înfăptuiri din cei 25 de ani de 
eră nouă, poporul nostru va 
înălța și mai puternic, in anii 
care vin, edificiul României so
cialiste.

Liniile directoare ale progre
sului țării adoptate de Congres, 
a spus vorbitorul, dovedesc 
grăitor că pentru partidul nos
tru, pentru conducerea sa în
cercată, in frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, nu există 
țeluri mai înalte dccit slujirea 
neabătută a năzuințelor de fe
ricire și prosperitate ale po
porului, a cauzei socialismului 
și comunismului.

In continuare, ministrul for
țelor armate a subliniat adeziu
nea deplină a tuturor militari
lor patriei față dc politica in
ternă și externă a Partidului 

dului Comunist Român a sub
liniat din nou necesitatea per
fecționării pregătirii militare și 
politice a armatei, înzestrării 
ci cu armament și tehnică de 
luptă moderne, pentru a servi 
cu cinste interesele poporului, 
slrăjuind cu bărbăție și iscu
sință independența și suverani
tatea patriei. La fel ca și pînă 
acum, țara noastră va dezvol
ta și în viitor colaborarea cu 
armatele țărilor membre ale 
Tratatului de la Varșovia, ale 
tuturor țărilor socialiste, fiind 
gata să-și indplinească oricînd 
obligațiile în cazul unui atac 
imperialist.

îmi exprim deplina convin
gere că, la posturile de răspun
dere ce vi se încredințează, 
veți munci cu abnegație, ini
țiativă și pasiune, valorificînd 
plenar cunoștințele dobîndite 
în anii de studii.

însuflețiți de dragoste fier
binte față de patrie, dc spiri
tul internaționalismului, fiind 
exemplu de înaltă ținută mo
rală pentru ostași, cultivați cu 
pasiune in rîndurilc acestora 
respectul față de tradițiile glo
rioase ale poporului și armatei, 
fidelitatea fată de cauza socia
lismului, voința neclintită de 
a-și face datoria sfintă față de 
Republica Socialistă România.

îndeplinirea la nivelul cerin
țelor mereu crescînde a sar
cinilor complexe ale instruirii 
și educării trupelor vă obligă 
să depuneți și în continuare e- 
forturi stăruitoare pentru a 
vă ridica nivelul pregătirii mi
litare și politico-ideologice. 
Perseverînd pe acest drum, veți 
contribui, alături de celelalte 
cadre ale armatei, la creșterea 
capacității combative a unită
ților și marilor unități.

Folosesc acest prilej pentru 
a felicita cadrele de conducere 
ale Academiei, întregul corp 
didactic pentru activitatea rod
nică de pregătire a ofițerilor 
elevi.

Urez din toată inima tutu
ror ofițerilor absolvenți și ca
drelor Academiei militare, noi 
succese în activitatea de viitor, 
sănătate și fericire.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului 

Comunist Român, 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Comunist Român adoptată iu 
Congresul al X-lea.

Referindu-se la atenția și gri
ja conducerii superioare de 
partid și de stat pentru întă
rirea capacității de apărare a 
patriei, pentru perfecționarea 
forțelor armate, vorbitorul . a 
spus : Este de datoria noastră, 
a tuturor cadrelor militare, să 
muncim cu devotament și pa
siune, să fim în permanență la 
înălțimea eforturilor pe care le 
face poporul nostru pentru a 
asigura armatei tot ce îi este 
necesar spre a-și îndeplini mi
siunea încredințată.

Vorbitorul a relevat necesi
tatea de a îmbunătăți continuu 
procesul de instruire și educa
re a militarilor, de a desăvîrși 
metodele și mijloacele științi
fice de conducere, a perfecțio
na armamentul și tehnica da 
luptă, a întări ordinea și dis
ciplina militară și de a inten
sifica activitatea ideologică-edu- 
cativă în procesul de pregătire 
a militarilor. Ministrul forțelor 
armate a scos în evidență de
votamentul militarilor față d« 
partid și patrie, respectul fa
ță dc tradițiile de luptă și re
voluționare ale poporului ro
mân. atașamentul lor nemărgi
nit față de socialism, spiritul 
lor internaționalist. El și-a ex
primat convingerea că absolven
ții nu vor precupeți rpci un e- 
fort pentru a fi la înălțimea sar
cinilor încredințate, vor apăra 
cu strășnicie cuceririle revolu
ționare ale clasei noastre mun
citoare, vor sluji cu devotament 
și abnegație interesele poporu
lui român, ale patriei socialiste, 
cauza socialismului și păcii in 
lume.

Felicilind pe noii absolvenți, 
general-colonel Ion Ioniță a 
spus in încheiere : Pentru acti
vitatea desfășurată și rezul
tatele obținute aduc mulțu
miri comandantului Acade-* 1 
miei, locțiitorilor săi, comite
tului de partid, șefilor de fa
cultăți și catedre, lectorilor, 
întregului personal și le urez 
noi succese în pregătirea pro
moțiilor următoare dc ofițeri 
elevi, in ridicarea pc o treaptă 
mai inaltâ a procesului de in
vățămint și instructiv-educa- 
tiv.

Faptul că raionul 3 al zo
nei I de la mina Lo- 

nea deține cel mai con
sistent spor de cărbune de la 
începutul anului curent —
1 619 tone — nu este de fel în- 
tîmplător. Colectivele de mincVi 
care lucrează aici nu precupe
țesc nimic spre a dovedi că 
încrederea investită în ei este 
pe de-a-ntregul justificată. Bri
gada condusă de comunistul 
Ion Cojocarii nu cunoaște 
„meandrele11 fluctuației, care 
aduc alîtea necazuri în alte 
părți. Oămenii muncesc de 
multă vreme împreună, se cu
nosc bine, se ajută între ei,

împreună cu lamiliile lor, își 
pregăteau gustarea de diminea
ță pe „masa" întinsă pe covorul 
verde. Intr-un alt grup de mi
neri pelrileni l-am înlîlnit pe 
prim-maistrul loan Bodenlosz. 
Discufia s-a înfiripat repede. Te
ma, cum era firesc, a consti
tuit-o bucuria prilejuită de ca
drul natural alît de încintător 
din împrejurimile cabanei, de 
poienița scăldată in soarele di
mineții. Este o adevărată plăce
re să discufi cu astfel de oa
meni bine dispuși. „M-am îna
poiat de cîteva zile din Bucu
rești — ne-a declarat tovarășul 
Bodenlosz. In acest răstimp am 
discutat cu multi mineri despre 
Congresul partidului, împărtă- 
șindu-le sentimentele ce le-am 
încercat, acolo, la cel mai înalt 
forum al comuniștilor. Fiecare 
discuție a fost o confirmare a 
entuziasmului general, a acor
dului unanim fa(ă de hotărîrile 
Congresului. Vă putem spune că 
și astăzi, atmosfera de sărbătoa
re ce domnește intre mineri, de 
Ziua lor, este determinată de

Luind cuvintul, colonel Ste- 
lîan Popescu, șeful promoției 
de absolvenți ai facultăților do 
comandă și stat major, și-a 
exprimat sentimentele de recu
noștință profundă față dc Par- 

+ Continuare in pag. a 4-a
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Creștereo intr-un ritm vertiginos o extracției de car- 
» — prevăzută în viitorul deceniu de desâvirșire a 

construcției socialiste in țara noastră și căreia Documen
tele Congresului al X-lea al partidului ii scot in evi
dență, puternic, rolul de mare importanță in cadrul di
namicii economiei — impune continuarea susținută a ex
tinderii mecanizării in toate fotele procesului tehnolo
gic din subteran și de Io suprafață.

In lumina acestei cerințe majore, Uzinei de utilaj 
minier Petroșani ii revine datoria de onoare de a pune 
Ic dispoziția unităților minieie din Valea Jiului — și nu 
numai de aici — mașini și utilaje de construcție pro
prie, cu un grad sporit de tehnicitate, adecvate con
dițiilor specifice de exploatare a substanțelor minerale 
utile.

Pe coordonatele luminoase ale dervoltării, perfec
ționării și modernizării mineritului românesc se înscriu, 
de altfel, prefacerile adinei, revelatoare, cu efecte eco
nomice pozitive, prin care trece uzina in ultimul timp, 
remarcate cu deosebire in direcția organizării unor linii 
tehnologice total noi — un exemplu, cea de fabricație 
o echipamentului de susținere metalică a fronturilor de 
abataj —, asimilării și realizării unor instalații complexe 
de lucru in subteran (pentru săpări și betonări de pu
țuri, săpări de suitori).

Fentru a face cititorilor cunoștință la mai amănunt 
cu activitatea de zi cu zi, cu preocupările de anvergură 
ale colectivului U.U.M. Petroșani privind modernizarea 
uzinei, îndeplinirea sarcinilor de mare răspundere ce-i 
stau in față, proiectele pe care și le-a făcut în acest 
scop, vom întreprinde o scurtă incursiune reportericească 
rn intimitatea prestigioasei unități.

Dinamismul

atelier
Cind i-am cerut inginerului 

Gheorghe Olariu, directorul 
U.U.M. Petroșani, să nc vor
bească despre uzină, ne-a pri
vit meditativ și ne-a răspuns 
după cîleva clipe de tăcere:

— Momentul c cit sc poate 
de potrivit De ce ? Pentru că 
in «cest an sc împlinesc 6 de
cenii de cind ființează uzina 
și, poate ca o apreciere și răs
plată a muncii noastre, in a- 
reastâ vara pentru prima dată 
participăm la Expoziția reali
zărilor economiei naționale... 
Cei 60 de ani dc activitate au 
semnificația unei adevărate is
torii Sini anii bogați în eve
nimente ai unui vechi atelier 
care a ajuns in prezent la pro
porțiile și complexitatea unei 
uzine moderne, cu beneficiari 
p? lot cuprinsul țării.

O
In 1909, deci după aproape 

40 de ani in care mineritul s-a 
intensificat, s-a înființat Ate
lierul dc reparații din Petro
șani care fabrica, dar mai ales 
repara — după cum ii spune 
si numele — piese și mașini 
ce răspundeau solicitărilor de 
moment ale minelor. Cerințele 
de piese de schimb pentru u- 
tilajelc miniere au 
reu. Abia dc un 
picioare, atelierul 
ca in 1910 prin 
unei turnătorii dc

crescut me
an pus pe 
se amplifi
ce nstruirca 
fontă cu o 

capacitate dc 1 000 kg in 24 
de ore. Aceasta funcționa la 
început periodic, necesitățile 
erau incă modeste. Sînt primii 
anj, -am putea spune prima 
copilărie a unei uzine ce cu
noaște apogeul astăzi. Atelie
rul ținea pasul cu mineritul. 
In 1924 se mărește cu încă 
360 mp; in 1931 se centrali
zează lucrările complexe de 
maj înaltă calificare; după 
1932, datorită creșterii comple
xității lucrărilor, se lărgește 
opacitatea de producție. In a- 

cest an se centralizează atelie
rele electrice, apare un birou 
de studii. Ridicarea gradului 
de mecanizare a minelor și 
înființarea preparațiilor au a- 
tras un și mai ridicat consum 
de piese mecanice, ceea ce im
plica și repararea lor. Acest 
fapt constituie o nouă etapă 
pentru Atelierele Centrale: 
apare turnătoria de piese de 
oțel. In 1933 a fost instalat 
primul cuptor electric. Anii 
1933—1936 sini importanți de
oarece in acest timp sc schim
bă profilul muncii, apar noi 
specializări. Despre începutul 
actualei l'zine de utilaj mi
nier a opinai și pensionarul 
Simion Nicorici. Iși amintește 
cu precizie un fapt; a fost al 
74-lea angajat din anul 1929. 
Așadar, după 20 de ani de 
existență, atelierul lucra nu
mai cu 74 de muncitori. ,Ca 
dotare tehnică, atelierele dis
puneau dc- un strung frontal 
și G strunguri mici. Era și o 
turnătorie cu un singur cubi
lou. Pe bună drcplale conchi
dea lot dinsul : .Ce puteam 
face atunci ? Doar 
se acolo ?".

După 1947—1948 
problema dezvoltării și repro
filăm uzinei în pas cu cerin
țele mineritului. „Există, pre
ciza mg. Gheorghe Olariu, 
două perioade distincte ale u- 
zinei noastre : pină in 1946 
activitatea se concentra in spe
cial in domeniul fontei. Pe 
lingă utilaj minier, se fabri
cau și produse dc serie co- 
rnerciabilă (autocaloare, fitin- 
guri din fontă mc-Jabilă, sobe 
< Ic.). După 1947, uzinei j se 
imprimă un profil nou, cu 
tendințe evidente de speciali
zare pe utilaje unicate minie
re. reparații și construcții me-

O parte din sec fia
mecanică a urinei.

fontă se limi- 
producția de

Produsele din 
tează și crește 
oțel".

In 1955 Uzina 
nier se afla pe 
perioară de dezvoltare. Se fa
bricau transportoare cu racle
le, ponijie centrifuge, trolii pi- 
nă la 12 kw, ventilatoare, va- 
gonete, lămpi de mină, piese 
dc schimb, se executau repa
rații capitale. Cite va compa
rații : in 1948, volumul pro
ducției era ceva mai mare de 
17 milioane lei, iar producti
vitatea anuală a muncii ]>e 
salariat, de 27 200 lei. In 1958. 
volumul anual a) producției 
ajunge la peste 45 milioane 
lei, iar productivitatea muncii 
la aproape 50 000 lei. Anul 
trecut, după 20 de ani dc la 
naționalizare, an in care uzina 
a progresat rapid alături, și 
ca o consecință a mecanizării 
extracției și transportului căr
bunelui, volumul producției 
globale a atins 112 milioane 
lei: productivitatea muncii a 
fost de aproximativ 100 000 
lei. Amploarea luată de uzi
nă este dc-a dreptul amețitoa
re : față de 1948. in 1968 vo
lumul producției a crescut do 
8,8 ori. iar productivitatea 
muncii dc 3.8 ori. In anul 
1968 din uzină pornesc spre 
exploatările miniere din toată 
țara, transportoare TR-2. stilpi 
hidraulici cu pompe individua
le SAH intr-o gamă largă, 
grinzi articulate în consolă. 
platforme.de săpat suitori, dis
pozitive dc legat cabluri tip 
1 și 2, instalații complexe de 
săpat puțuri cu turn și cofraj 
mobil, instalații pentru epura
rea apei, echipamente comple
te pentru funicular etc. După 
colaborări fructuoase cu toți 
beneficiarii, prin munca rod
nică a muncitorilor, ingine
rilor și tehnicienilor, uzina 
a obținut rezultate remarca
bile, și-a format un renume 
prestigios in industria carbo
niferă a țării.

de utilaj mi- 
o treapta su

parca permanentă pentru con
tinua modernizare și dotare 
tehnica a uzinei, pentru ridi
carea calificării profesionale, 
se concentrează 
care reprezintă 
censiunca ei la Expoziție.

Putem ilustra dinamismul 
dc aici printr-o comparație 
oferită tot de pensionarul Si- 
mion Nicorici In anul 1935, 
cel mai exact aparat de mă
sură prezent în atelier era 
șublerul. Acum,\ în uzină e- 
xistă un serviciu de metro
logie înființat în 1953. Piesele 
produse sini controlate cu a- 
paratură ultrasonică; orice e- 
roare este exclusă.

In uzină s-a creat o tradi
ție a lucrului de calitate, se, 
tinde ca utilajele, mașinile 
produse să aibă un grad din 
ce in ce mai înalt de com
petitivitate: Acest deziderat il 
determina pe inginerul șef al 
uzinei. Dumitru Crăciun, să 
spună că : „In viitor, exigen
țele puse în fața colectivului 
uzincj vor spori. Toate efortu
rile conceptîve, actuale și de 
perspectivă au un țel suprem : 
automatizarea cit mai comple
tă a liniilor tehnologice inter
ne. An de an, uzina va în
suși produse de tot mai înaltă 
complexitate. Participarea 
noastră la Expoziția realizări
lor economiei naționale con
stituie un stimulent menit să 
ne antreneze voința, ambiția 
dacă vreți, de a participa în 
viitor la competiții de și mai 
marc anvergură".

in utilajele 
uzina și as-

Energia 
legăturii 
dintre

In prezent, muncitorii, ingi
nerii și tehnicienii de la 
U.U.M. Petroșani participă, de 
la sute de kilometri, la o ma
nifestare care confirmă presti
giu] cîștigat de uzină : produ
sele fabricate aici sini expuse 
la Expoziția realizărilor eco
nomiei naționale — 19G9. Prin
tre exponate, se află și insta
lațiile dc extracție cu schip, 
un complet de susținere hi
draulică in abataj, transpor
toare cu raclele, o instalație 
de săpat suitori și alte utilaje 
miniere, toate fabricate la Pe
troșani. Faptul că uzina a fost 
invitată să expună, are sem
nificația unei confruntări cu 
exigențele economiei naționale 
șl totodată, a unui bilanț al 
muncii. Un bilanț al evoluției 
de la Un atelier de reparații, 
la o uzină modernă. Prcocu-

In strungarul Florea Măciu
că, de la secția mecanică, se 
îmbină intr-un mod neașteptat 
de viu, exuberanța cu timidi
tatea... Dar... ghiața o dată 
spartă, cuvintele curg lin, re
flectând o matură chibzuință .’

— M-a crescut uzina. O dată 
cu pătrunderea tainelor me
seriei, am învățat să prețuiesc 
oamenii, strădaniile lor, am 
înțeles cîtă energie rodnică se 
ascunde in legătura dintre mi
ne și ei... Din iunie anul tre
cut se confecționează la noi 
stilpi hidraulici pentru moder
nizarea fronturilor din adine. 
De atunci, lucrez la cap — 
pistoanele acestor stilpi, pie
se extrem de pretențioase în 
execuție. Am încercat o bucu
rie dc nespus cind primul lot 
de 250 de stilpi a părăsit por
țile uzinei. Recent, colectivul 
nostru a terminat un alt lot 
de 500 dc stilpi, așteptați cu 
atita nerăbdare de mineri.

— Cu ce vă ocupați 
pul liber ?

— Cărți, televizor, 
cole, excursii...

De un coleg al său
serie, mai vârstnic insă, și a- 
numc Constantin Nicu am a- 
flat numai lucruri bune : că 
de 27 de ani se află în ace
lași loc de muncă, că în acest

timp nu a absentat niciodată 
nemotivat, că nu a avut nici 
o întârziere.»

— Cind m-am angajat în 
1942 existau doar 20 de su
dori. In clipa de față numai- 
in secția noastră, dc construc
ții metalice, iși desfășoară ac
tivitatea de zi cu zi 54 de 
sudori. In 1945, după elibera
re, m-am calificat și dc atunci 
n-am mai putut părăsi colec
tivul care m-a adoptat... Cum 
am să uit vreodată căldura 
ocrotitoare, grija părintească a 
maistrului principal Ion l’o- 
moșan, acum pensionar ?

— Probabil ați dovedit a- 
ceeași atenție și nevoie de a 
împărtăși, la rindu-vă, și al
tor tineri din experiența, din 
bogăția de cunoștințe acumu
late de-a lungul anilor...

— Din 1953 am „debutat" jn 
postura de „profesor"... Să se 
tot fi adunat vreo 10 „elevi*, 
care mi-au trecut prin mină... 
Unul, ii zice Ilie Bălașa, e a- 
cum șef dc echipă la „Electro- 
puterc" Craiova. Sint mândru 
că un altul, Grigore Popescu, 
lucrează cot la cot cu mine. 
De multe ori mă surprind mi- 
nunindu-mă de abilitatea și 
priceperea cu care sudează 
mai ales piesele stabile, unde 
se cere să ai multă răbdare... 
Mai sînt și unii tineri pe care 
trebuie să-i „modelez" mai 
niult, dar caut cu tot dinadin
sul să-i aduc în situația sa-și 
dea singuri seama de necesi
tatea dc a lucra frumos, de a1 
face ceva ca să le placă lor 
inșile...

Rectificatorul Rusalio Bota 
l-a văzut și auzit vorbind pe 
creatorul „Păsării măiastre"... 
In 1936, cind sculptorul Con
stantin Brâncuși a venit la 
uzină cu ‘ proiectul „Coloanei 
fără sfirșit", acesta era uce
nic la lăcătu.șerie.

— Am ajutat și eu la nitui- 
rca armăturii... După turnarea 
părților componente, ăm pare 
ticipat împreună cu ceilalți 
la operațiile de curățire a lor 
cu nisip, de prelucrare șiy 
apoi, la galvanizare. Mi-a pă
rut rău că n-am fost ales și 
eu printre cei șase care au ple
cat la Tîrgu Jiu, să o mon
teze...

— Cum vi-1 amintiți pe 
maestru ?

— Un om calm, cu gesturi 
sigure, energice, totuși... L-am 
privit atent, cum pipăie cu 
de-amănuntul scheletul meta
lic, să-j încerce durabilitatea, 
cum verifică cu migală for
mele ce trebuia să le îmbrace 
armătura pentru totdeauna...

din adine 
un eșalon dc 15 000 „in
i’" metalici...

Mierointerviui luat ingineru
lui șef adjunct al U.U.M. Pe
troșani, Sofronie Sîrbu, răs
punzător de lucrările ca
re se desfășoară pe ma
rele șantier, a pornit de la o 
nuanță puțin... nostalgică :

— După anii dc studenție 
pclrccuți la Institutul Politeh
nic din Cluj, am solicitat anu- 
nie Valea Jiului, cu toate că 
n-o cunoșteam. Aceasta a fost 
adum 14 ani...

— Care credeți să sini atri
butele fundamentale ale colec
tivului uzinei ?

— Omogenitatea, „sudarea" 
la... cald și, aș zice, îndrăz
neala...

— Apropo de fabrica de 
stilpi ? !

— Mai ales...
— Ne puteți preciza rațiu

nea acestui obiectiv ?
— Da. construcția fabricii 

izvorăște dintr-o dublă nece
sitate : pe dc o parte, crește
rea gradului de mecanizare a 
operațiilor din subteran, prin 
promovarea ultimelor cuceriri 
ale tehnicii mondiale și. pe 
de altă parte, redz)cerca con
sumului specific de lemn de 
mină. Directivele privitoare la 
cincinalul viitor reflectă lim
pede aceste deziderate.

— Ceva despre stadiul lu
crărilor și posibilitățile atin
gerii capacității proiectate...

- In semestru] I a] anului 
în curs s-au executat la noul 

11 obiectiv construcții și montaje 
în' valoare de peste un milion 
lei. Mai mult de 14 utilaje 
sini amplasate deja, gata pen
tru „proba focului*... Vrem ca 
1 septembrie — asta înseamnă 
o lună înainte dc termen — 
să ne găsească cu lucrările 
dc construcții planificate fina
lizate integral. In trimestrul II 
1970 această fabrică — unică 

■ în România — iși va porni din 
plin „motoarele"...

Oa mîine, „ochii" luminatoa
relor vor „privi" intrarea prin- 
tr-un capăt al fluxului tehno
logic. a țevilor dc oțel și îm- 

’. plinirea, la limita cealaltă, a 
produsului finit : stilpul hi- 

1 draulic. Nu peste multă vreme 
aportul pilduitor, dc fiecare 
zL al unor oameni ca maistrul 
constructor Alexandru Bog- 

' dan, conducătorul brigăzii de 
zidari. Ion Magda, .instalatorul 
Ștefan Oprițescu, .șeful echi
pei de electricieni Nicolae Al- 
mășan, maistrul electrician A- 
lexandru Panek, monitorul Oc
tavian Baciu vor da viață u- 
nui obiectiv-cheie pentru des
tinul mineritului Văii Jiului.

O „partitură* de muncă ho- 
tărită, insuflețitoare se reali
zează acum peirtru „concertul" 
extraordinar care va avea loc 
în curând la „orga" imensă a 
stilpilor hidraulici...

pieselor și a unor subansam- 
ble, prin diverse metode. A- 
tenția noastră se va axa pe 
modernizarea fluxului in tur
nătorii și pe achiziționarea, apoi 
producerea unor mașini-unclte 
automate, semiautomate și cu 
program. O amploare deosebi
tă va cunoaște sectorul con- 
ceptiv. Peste cîțiva ani, o 
gamă largă de produse făurite 
in uzina noastră vor contri
bui substanțial la mecanizarea 
complexă a abatajelor, la scă
derea efortului valutar a] ță
rii".

generală, cu ultimele cuceriri 
ale științei și tehnicii, in noile 
planuri de invățămint s-au in
trodus cursuri facultative noi, 
ca de « xemplu : cercetări ope
raționale in industria minicrlh-^ 
fizică specială și altele. De 
asemenea, s-au redus cursu
rile de mai mică importanță.

In noile planuri se asigură 
un raport judicios- intre disci
plinele de cultură tehnică gene
rală i cele dc specialitate. In 
același timp sarcina profesio
nală ;i studenților a fost re
dusă de la 30—32 orc la • 26— 
28 ore pe săptămină crcjndu-Sc 
aslfel un buget dc timp liber 
mai mare care urmează sâ fie 
destinat studiului individual.

După stabilirea noilor planuri 
de invățămint. punerea in con
cordanță a conținutului discipli
nelor cu cuceririle cele mai re
cente ale revoluției tehnico-ști- 
ințificc sc face prin revizuirea 
și reactualizarea programelor 
analitice.

în prezent, comisii de lucru 
pe specialități desfășoară acțiu
nea amintită, urmind ca pînă 
la începerea noului an univer
sitar să fie definitivate noile 
programe analitice.

Așa cuin se arată in rapor
tul -Comitetului Central pre
zentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușcscu la Congresul al X- 
lea, „o sarcină primordială care 
se ridică în prezent în fața în- 
vățămintului dc 1oatc gradele 
o constituie asigurarea unei 
strînse legături intre școală și 
viață, intre școală și nevoile 
practicii".

Această problemă, de maxi
mă importanță, a stal și conli- 

-nuă să stea mai mult in a- 
tenția cadrelor didactice și a 
studenților noștri. Desigur prac
tica de specialitate în produc
ție constituie o formă princi
pală pentru legarea teoriei de 
practică. Știind că efectul 
practicii depinde de angrena
rea efectivă a studenților în 
producție și de competența co
ordonării acestora, sc urmăreș
te pe dc o parte angajarea 
studenților in producție în nu
măr cit mai mare, iar pe de 
altă parte creștere^ gradului 
de competență aJ îndrumării. 
Considerăm că există încă re
zerve pentru îmbunătățirea in 
continuare atil a angrenării

studenților in activitatea pro
ductivă dar mai ales Jn privin
ța îndrumării. activitate in 
rare trebuie să fie cuprinși, in 
proporție mai mare, profesori 
și conferențiari.

Un rol important in legarea 
tr-oriei de practică revine și 

■lucrărilor practice de la disci
plinele dc specialitate. In a- 
ecastă ordine dc idei, trebuie 
menționată preocuparea cate
drelor de specialitate pentru 
reutiJarca laboratoarelor. Pen
tru a răspunde insă mai efi
cient necesităților crescânde pe 
care le ridică formarea ^viitori
lor ingineri in Institutul nos
tru. cu sprijinul romi telul ui de 
partid s-a elaborat un studiu 
privind dezvoltarea în perspec
tivă a laboratoarelor, care va 
permite luarea unor măsuri 
pentru asigurarea spațiului și 
aparaturii necesare.

Legarea teoriei dc practică 
sc realizează foarte bine și 
prin tematica lucrărilor știin
țifice din cercurile studen
țești. prin tematica proiecte
lor dc an de la disciplinele de 
specialitate, și a proiectelor de 
diplomă. Considerăm că tema
tica trebuie orientată astfel in
cit să țină cont mai mult de 
necesitățile actuale și de pers
pectivă ale producției. Proce- 
dind in acest mod, studentul 
■ a avea un contact direct cu 
prarlica, ii vom dezvolta res
ponsabilitatea față de soluțiile 
pe care le preconizează.

Sini convins că in îmbună
tățirea legăturii între teorie și 
practică o influență mobiliza
toare asupra studenților va 
avea exemplul personaj al ca- 
-dreJor noastre didactice, , dat 
fiind că efortul de a moderniza 
învâțămintul, revine in primul 
rînd profesorilor.

Avem certitudinea că acti
vitatea cadrelor didactice și a 
studenților institutului nostru, 
în nou) an universitar 1969— 
1970, va marca un salt pe li
nia ridicării procesului dc în- 
vățămînt, dovedind astfel fer
mitatea cu care acționăm pen
tru traducerea in viață a sarci
nilor stabilite de Congresul al 
X-lea al partidului și conșticnți 
fiind de faptul că avem datoria 
de a munci mai bine, de a con
tribui cu toată priceperea și ca
pacitatea noastră de muncă la 
desăvârșirea construcției socia
liste in patria noastră.

„concert44 
extraordinar

La ora ci nd 
stilpi hidraulici 
Vulcan va intra totalmente in 
funcțiune, iscusința și străda
niile celor 300 dc oameni, câți 
vor munci atunci in acest 
loc, vor trimite către frontu-

Scopul 
principal 

subordonat 
perfecțio
nării și 

modernizării 
mineritului

O
Atelierul înființat cu ani in 

urmă, s-a transformat intr-o 
uzină ce-și sărbătorește vîrsta 
sexagenară, acum, in preajma 
celei de a 25-a aniversări a 
eliberării țării noastre. Ce în
semnează uzina pentru colec
tivul care muncește în ca ? 
Succesele productive acționea
ză și asupra oamenilor, le 
pune în mișcare resorturi pro
funde, morale.

„Lucrez în uzină de 6 ani, 
mărturisea directorul ci, și mă 
simt legat de ea prin fire 
trainice pentru că observ un 
atașament, o participare loială,
lipsită de rezerve a oamenilor , 
ci, la prestigiul pe care ni 
l-am clădit pînă acum. Măies
tria profesională, coroborată 
cu dotarea tehnică modernă, 
iată secretul tuturor înfăptui
rilor din prezent, chezășia ce
lor de viitor. îmi cunosc oa
menii cu care muncesc și con
stat cu fiecare zi care trece 
că există o ambiție a lor dc 
a face lucruri bune și fru
moase. E un colectiv dc mun
că tînăr. Vîrsta medie gra
vitează în jurul a 25 de ani. 
Nu mă îndoiesc că in viitorii 
ani uzina noastră se va face, 
tot mai cunoscută, produsele 
noastre iși vor afirma prezen
ța in lot mai multe exploa
tări miniere din țară.

Pline de semnificație, pen
tru felul cum înțelege colec
tivul uzinei să cinstească e- 
vcnimentele din această lună, 
sînt realizările obținute 
primele 7 luni : planul pro
ducției globale a fost depășit 
cu 11,5 la -sută: la producția 
marfă planul a fost întrecut 
cu 9,4 la sută; față de indica
torii planificați, productivita
tea muncii a crescut cu 8,5 
la sut&. A fost depășit volu
mul producției cu 185 tone u- 
tilaje prototipuri, 353 tone 
construcții metalice, 564 tone 
piese de schimb, 61 tone oțel 
lichid; 68 000 mc oxigen. Sînt 
doar cîtcva rezultate’din viața 
uzinei dar în ele se cuprind 
promisiuni frumoase pentru 
viitor. Ele întăresc convinge
rea că harnicul și .perseve
rentul colectiv va depune și 
pe mai departe strădanii pen
tru realizarea tuturor sarcini
lor ce-.i revin.

O
Eforturile colectivului vor 

ridica produsele uzinei la o 
înaltă treaptă calitativă, vor 
crea noi și noi utilaje minie
re. La marea sărbătoare tradi
țională din ziua dc 23 August, 
Uzina de utilaj minier Petro
șani va raporta partidului, ță
rii îndeplinirea sarcinilor de 
producție încununate de recu
noașterea prestigiului cucerit 
prin participarea la importan
ta Expoziție națională.

Traian MÎ'LLER 
Tiberiu SPATARU

Construcțiile industrial-minîere
< Urmare din pag. 1

angajează să obțină in cinstea 
celei dc-a 25-a aniversări a eli
berării patriei noi succese în 
muncă.

Astfel, pină lă 23 August a.c. 
ne vom spori eforturile pentru 
a putea raporta, in această zi. 
următoarele realizări mai im
portante :

Q îndeplinirea planului va
loric pe 8 luni, care însumează 
peste 52,7 milioane lei ;

realizarea productivității 
muncii in proporție de peste 
104 la sută :

S economii la prețul de cost 
de Ia începutul semestrului II 
in valoare de peste 20 000 lei;
• realizarea planului fizic 

anual de predare a obiective
lor în proporție dc peste 70 la 
sută, concomitent cu raporta
rea predării înainte de termen 
a șapte obiective ;

O predarea, pînă la această 
dată, înainte de termen, a șap
te obiective cuprinse în planul 
anual dintre care menționăm : 
Ventilator bloc 10 Vulcan, de
pozitul de explozivi Dîlja. de
pozit de ciment Livezeni. rea- 
menajarea depozitului de lemne 
din Petrila (inclusiv macaraua 
Portal in funcțiune).

Desigur că pentru viitor ne 
stau în față sarcini mari și 
multiple. Mobilizați și însufle
țiți de gîndirea înțeleaptă, de 
perspectivă, a partidului — con
cretizată in documentele celui 
de-al X-lea Congres al parti
dului — și folosind experiența 
bună dobindită de noi in ulti
ma vreme în conducerea și or
ganizarea științifică a produc
ției și a muncii, colectivul de 
muncitori, tehnicieni și ingineri 
al grupului de șantiere s-a an
gajat. cu ocazia prelucrării ci

frelor de plan pentru 1970. să 
depună eforturi sporite, tistfel 
cu noile obiective ce vor con
tribui la extinderea exploată
rilor miniere Lonea, Petrila, 
Dîlja. Aninoasa, Vulcan, Paro- 
șeni, Lupeni. Uricani și în mod 
deosebit la dezvoltarea ’noilor 
mine Bărbăteni și Livezeni 
să-și aducă din plin aportul 
în sporirea producției de căr
bune la nivelul scontat.

Fără îndoială că realizarea 
sarcinilor de plan pentru anii 
ce urmează, impune colectivu
lui nostru'să acționeze :u fer
mitate o serie de pîrghii ale 
procesului de producție ca i 
perfecționarea stilului și meto
delor de muncă; punerea în 
valoare a tuturor rezervelor 
interne legale dc utilizarea ra
țională a forței de muncă și de 
creșterea gradului de ocupare 
al acestora ; organizarea rațio
nală a locului de muncă — 
principala verigă a procesului 
de producție: folosirea cit mai 
deplină și productivă a timpu
lui de lucru ; calificarea și ri
dicarea calificării cadrelor de 
muncitori in concordanță cu 
cerințele progresului tehnic; 
îmbunătățirea asistenței tehni
ce și normarea științifică a 
muncii : perfecționarea măsu
rilor in domeniu) protecției și 
securității muncii.

Transpunerea in fapte a a- 
cestor acțiuni — conjugată cu 
activitatea desfășurată de pre- 
iectahți, beneficiari, organele 
de avizare și finanțare — va 
conduce nemijlocit la scurtarea 
timpului de realizare a investi
țiilor (în condițiile valorificării 
superioare a factorului timp, 
productivității muncii și pre
țului de cost) și deci la obți
nerea unei eficiențe economice 
sporite a investițiilor, sarcină 
primordială a sectorului de in- 
vestiții-construcții trasată prin 
Tezele si Directivele celui de-al 
N-lea Congres al partidului.

JOC Șl VOIE BUNA
/ti

Creșterea producție) de căr
bune, pe țară, la 36—38 mili
oane tone în 1975, așa cum 
prevăd Directivele Congresu
lui al X-lea al P.C.R. se re
flectă și în planurile de pers
pectivă ale Uzinei de utilaj 
minier din Petroșani. Produc
ția globală a uzinei se va 
cifra in 1975 la 162 milioane

In anii care urmează, spu- 
i ing. Gheorghe Olar iu, vor 

crește nivelul tehnic, capaci
tățile de producție, calitatea 
produselor. In 1975 potențialul 
d<- lucru al uzinei se v.i du
blu, corespunzător cu cerințe
le mineritului. Se vor aplica 

"soluții moderne in fluxul teh
nologic, uzina se va speciali
za in continuare pe construc
ții metalurgice insă o parte 
importantă a producției o vor 
cons.Lițui repararea principale
lor utilaje și recondiționarea

de la Începutul anului, brigada 
noastră a obținut doar „refude" 
dintre cele mai valoroase. An
gajamentul nostru, de 1500 to
ne cărbune a lost... depășit sub
stantial in cinstea Congresului 
partidului, adică, am dat 700 
tone de cărbune /tesle angaja
mentul asumat.

— Un... angajament pentru 
distracția de astăzi ?

— Să ne distrăm cil mai bine, 
să simțim că această zi este in
tr-adevăr o sărbătoare a noas
tră. Să știți că și aici ne-am În
deplinit angajamentul.

it n drum șerpui! ne conduce 
din Vulcan pe Valea Morii. La 
un kilometru de oraș, o poiană 
inundată de veselie devenise ne- 
jncăpaloare pentru amatorii de 
petrecere, care doreau să cin
stească de Ziua lor. l-am cu-

noscut 'aici pe Aelincăi Constan
tin și Bobrig Gheorghe, veniii 
cu iamiliile lor, pe Bogdan 
Gheorghe, artificier la zona III 
a minei Vulcan, ce era însoți! 
de feciorul său de 10 ani. pe 
șeful de ’ schimb jXrdeleanu 
Gheorghe și șeful dc brigadă 
Boilache Ioan, mineri destoinici, 
de nădejde ai Vulcanului.

O discuție vie s-a înfiripai în 
jurul unui miner care, recent, 
s-a impus prin realizări remar
cabile, minerul Gheorghe Purdă, 
prezent și el pe Valea Morii 
împreună cu doi ortaci, Lupu 
Romulus și Tudorache Mihai și 
iamiliile lor.

In mijlocul cimpiei pe estra
dă, lanlara clubului muncitoresc 
din localitate interpreta o sui
tă de sirbe și hore. In jurul es
tradei, minerii, preparatorii de la 
Coroești s-au prins’ intr-o horă 
îndrăcită, sub privirile sutelor 
de vulcăneni afluți, în această 
după-amiază frumoasă, pe Va
lea Morii,

Pe noul loc de petrecere
Lupeniul s-u imbogălit dc Ziua 

minerului cu un nou loc de dis
tracție Mii dc locuitori au lost 
invitați să petreacă in lața noii 
.scene deschise" amenajată pen
tru serbări cimpeneșli pe locul 
iostului puf 5 sud — o terasă 
in lața căreia se deschide o 
frumoasă priveliște panoramică 
asupra orașului. Aici, gospoda
rii s-au pregătit să-i primească 
cum se cuvine pe cei dornici 
de petrecere. Artiștii amatori ai 
clubului minier, intre care ne-au 
lost recomundate solistele de 
muzică populară Viorica Fabian 
și Marioara Bogdan, au incintal 
spectatorii cu melodiile ce le-au 
interpretat. Programul artistic a 
lost întregit de fanfara sindica
lului minier condusă de dirijo
rul Adrian Munteanu.

Veselia a ținut pină seara tir- 
ziu. S-au ciocnii pahare, s-au 
rostit urări. Minerii au, petrecut 
împreună cu familiile lor, cu 
adevărat miniercșle.

platforme.de


STEAGUL RO$U

DIVIZIA A I O T IS A I.
Dinamo București —

DIVIZIA C
Știința a începui ni n victorie

Jiul 5—2
Stadion Dinamo : spectatori 15 mii; teren de .ioc excelent: 

timp toarte bun pentru., plajă. Formațiile: 1MXAMO: U<>- 
> — Clieran, Dinu. Stoenescu, Deleanu — Sălccanu, Radu
JNimweillcr — Pîrcălab, trățilă (min. 79 Doru Popcscu). Du- 
mitrache, llaidu. JIUL: Stan (min. 83 Georgescu) — Tonca. 
Georgescu, Stoker. Mihai — Georgevici (min. 66 Baicu), Li
bardi (min. 57 Acbim) — Peronescu, Popa Rcmus, Cotormani, 
Kaidin. A arbitrai Grigore Birsan din Galați: autorii go- 
Jnrilor : Peronescu (min. 17 si 21). Dumitrache (min. 24, 31. 
32. 84) și Doru Popescu (min. 80).

Trecuseră doar 21 dc minute 
âe la primul fluier de începui 
*d noului campionat republican 
?e fotbal și Jiul oferea 
i- maiorilor de fotbal din în
treaga țară cea mai mare 
irurpriză. Două contraatacuri 
bine concepute au fost, finali
tate de Peronescu. Tabela de 
marcaj indica poate pentru 
jt-rima oară pc stadionul Di- 
»>«mo scorul de 2-0 pentru oas
peți. Celor 15 mii de specta
tori. adevărați croi în lupta cu 
canicula, nu le venea să-și 
creadă ochilor. Marele Dinamo, 
minus Boc, iremediabil pier
dut pentru cine știe cită vre
me, era grogy în fața jiuliști- 
Jor. Pentru noi. cei din Petro
șani, prezenți in fieful dina- 
wiovist, a fost poate cel mai 
frumos sfert de meci trăit in 
ultimul timp. Dar destinul a 
fost aspru pentru cei care n-au 
știut să-și apere dreptul cîști- 
ga>t Un Pîrcălab redevenit ..să
geată a Carpaților" și un Dumi- 
frache dornic să-și onoreze tit
lu) de golgeter cucerit în anul 
trecut, au făcut furori printre 
„romanticii" apărători ai Jiu
lui, reușind ca în numai 9 mi
nute să aducă în tabăra gazde- 
Iof speranța victoriei. Poate că 
totuși surpriza ar fi fost posi
bilă dacă, la scorul de 2-1 pen
tru- Jiul, Naidin nu ar fi ratat 
în stil marc sau dacă, la 3-2 
pentru Dinamo, Cotormani ar 

avut mai multă inspirație.
In orice caz, victoria bucureș- 
ienilor este pe deplin meritată 
dar ea a fost obținută mult 
mai greu decit arată scorul. 
Ori) a jucat foarte bine pri
mele 21 de minute. Căldura su
focantă dar. mai ales, lipsa u- 
nei condiții fizice corespunză
toare. și-au spus în cele din 
urmă cuvîntul. Cu o apărare 
nesigură, cu un singur mijlo
caș în zj bună (Libardi) și cu un 
atac lipsit de incisivitate, Jiul 
nu putea realiza mai mult.

Jocul debutează cu un atac 
a) gazdelor, prin Dumitrache, 
șt tot ei ratează două mari o- 
cazii salvate in extremis de 
* âtre Stan. Jiul echilibrează 
jocul, sc apără organizat și con
traatacă periculos. Bine serviți 
de Libardi și dc Popa Remus, Pe
ronescu și Naidin sc plimbă în 
viteză pe cele două bulevarde 
laterale din apărarea dinamo- 
vistă. In mm. 17, Peronescu 
face o cursă irezistibilă pe 
partea dreaptă, șutează prin 

CLASAMENTUL
1. F. C. Argeș 1 1 0 0 6—1 2

2.— 3. Steagul roșu 2 I. 0 0 2—0 2
2.— 3. Dinamo București I 1 0 0 5—2 2

4. C.F.R. 1 1 0 0 2—0 2
5. U.T.A. 1 1 0 0 1—0 2

6,— 9. Rapid 3 0 1 0 0—0 1
6.— 9. Politehnica 1 0 1 0 0-0 1
6.-9. ,U* Cluj 1 0 1 0 1—1 1
6.—9. Universitatea Craiova 1 0 1 0 1—1 1

10.—11. Steaua 0 0 0 0 0—0 0
10.—11. Petrolul 0 0 0 0 0—0 0

12 Dinamo Bacău 1 0 0 1 0—1 0
13. A5.A. î 0 0 1 0—2 0

14.—15. Jiu) t 0 0 1 2—5 0
14.—15. Farul î 0 0 1 0—3 0

16. Crișul l 0 0 1 1—6 0

• •«•••«••••o • ••••••

Industria Cărnii 
Petroșani 

anga jează ucenici 
pentru școlile profesionale de 

măcelari și 
mezelari

candidați pentru școala de șoferi profesioniști, seria septembrie 19G9.
Tineri în vîrstâ de 17 —35 ani.
— Absolvenți ai 4—8 clase elem entare.
— Domiciliul stabil în Valea Jiului (dovedit prin acte).
— Candidații vor depune actele pină la 26 august 1969.
— Relații suplimentare se primesc Ia sediul Autobazei transport auto 

nr. 3 Petroșani — Livezeni.

Cei interesați se vor adresa la ofi
ciul nostru din Petroșani, str. Repu
blicii nr. 92, telefon 1246. înscrieri se 
fac pină la data de 26 august 1969.

Mica publicitate
Kandra Samuil din Oțelul ltoșu, mulțumesc Notaria

tului de Stat Petroșani, pentru felul cum m-a servit.

surprindere, apărarea dinamo- 
viștilor respinge, șutează din 
nou Cotormani apoi Georgevici 
și a patra oară același Pero
nescu introduce balonul în pla
să. Jiul conduce cu 1-0. Peste 
numai 4 minute Coman ste 
bătut pentru a doua oară de 
același Peronescu. Cele 21 de 
minute de aur ale Jiului iau 
sfîrșîl. începe „recitalul" Du
mitrache — Pîrcălab. In minu
tul 24 Dumitrache reduce din 
handicap printr-o splendidă lo
vitură cu capul. Tot el aduce 
egalarea în minutul 31 pentru 
< a peste un minut ..corsarul" 
dinamovist să treacă avantajul 
eu 3-2 de partea echipei sale.

Repriza secundă începe sub 
aspectul echilibrului de forțe. O- 
eaziile dc gol alternează de la 
o poartă la alta. Ratează pe 
rînd Peronescu, Cotormani, Pîr
călab. Sălccanu, Dumitrache. 
In min. 79, Frâțilă cedează lo
cul tinârului Doru Popescu care, 
in minutul imediat următor, 
urcă scorul la 4-2 pentru Dina
mo. Mai trec 4 minute și 
..nouarul" dinamovist și al e- 
chipei naționale. Dumitrache. 
pecetluiește scorul final al par
tidei : 5-2 pentru Dinamo. In 
același minut, la o fază confu
ză la poarta Jiului, Stan se 
accidentează și părăsește tere
nul. Locul lui in poartă este 
luat de către Georgescu. Tn 
penultimul minut de joc, Doru 
Popescu mai înscrie un gol in 
poarta Jiului dar arbitrul G. 
Birsan nu-1 acordă deoarece 
autorul golului comisese in 
prealabil un fault.

Cam atît despre un meci fru
mos. interesant, in care Jiul a 
condus cu 2-0 și a pierdut fără 
drept de apel, cu 5-2. Asupra 
victoriei, elocventă ni se pare 
declarația lui Dumitrache : 
-Jocul a fost frumos, iar cel 
care a știut să profite mai bi
ne de inexistența apărării a 
învins. Jiul a combinat bine 
la mijlocul terenului dar s-a 
pierdut în fazele de finaliza
re".

Pentru meciurile viitoare, 
Jiul va trebui să se pună la 
punct cu condiția fizică, să-și 
organizeze mai bine jocul in 
apărare, iar înaintarea să nu 
ezite nici un moment să șute- 
ze la poartă. De altfel, forma
ția pestriță de sîmbătă a Jiu
lui, într-o formă cu totul nouă, 
nu putea face mai mult.

Nicolae LOBONȚ

In etapa inaugurală a nou
lui campionat diviziei C, 
Știința Petroșani a avut ca 
parteneră dc întrecere pe Mi
nerul Ghelar. Trebuie să spu
nem de la început că mei iul 
a fost de un nivel tehnic anost, 
pe alocuri chiar plictisitor. 
Spectatorii se întrebau la un 
moment dat dacă e meci de 
divizia C sau e un antrena
ment ușor care să nu-i obo
sească pe jucători. Cu o nouă 
formulă dc echipă. Știința s-a 
descurcai, ca de atîtca ori în 
meciurile susținute acasă, des
tul dc greu în fața parteneru
lui de întrecere. Iar partene
rul. trebuie s-o recunoașterii, 
tinăr, talentat și foarte mun
citor, i-a alergat suficient pe 
băieții profesorului Ghcorghe 
Trimie. Mai ales Popa și Pe- 
treanu au hărțuit in continuu 
apărarea studenților in caro Tu
dor și Constantine seu s-au com
portat onorabil. înaintarea în
să. exceptîndu-1 pe loncscu — 
activ, atent, fantezist — a ju
cat fără vlagă.

Rîndurile acestea nu sc vor 
a fi critici absolute la adresa 
echipei Știința chiar din pri
ma etapă, ci doar sublinieri și 
prilej de reflectare că, pentru 
a reedita locul din campionatul 
trecut în scrie, trebuie jucat mai 
gindit, mai atent, mai legat, fără 
exagerate menajamente. Fie- ne 
îngăduit să afirmăm că, practi
când un joc ca acela de dumi
nică, e imposibil de ciștigat in 
deplasare.

Poate că ar trebui să acor*- 
dăm unele circumstanțe stu
denților, ținînd cont că in a- 
cest an au avut program pre
lungit (cu barajul), că au în
ceput antrenamentele mai tir- 
ziu, că n-au rodat încă sufi-

Minerul Vulcan a ciștigat „Cupa eliberării" la volei
Competiția voleibalislică do

tată cu „Cupa eliberării”, com
petiție organizată dc Consil’ul 
municipal al sindicatelor, s-a în
cheiat duminică cu victoria e- 
chipci Minerul Vulcan care a 
ci.știgat ambele intilniri cu e- 
chipa Utilajul Petroșani.

După ce joi i-au învins cu 
2—1 pe teren propriu, vulcă- 
nenii au ci.știgat și revanșa de 
duminică, cu rezultatul de 3—2,

Ultima zi a campionatelor europene de caiac-canoe

Sportivii români au obținut incă o medalie 
de aur și două de argint

MOSCOVA 17. — Prin tele
fon de la trimisul special al 
Agerpres, Albert Berger : O a- 
sistențâ record a urmărit du
minică pe lacul Himki din a- 
propierea Moscovei, întrecerile 
din ultima zi a campionatelor 
europene dc caiac-canoe, rezer
vate seniorilor. Sportivii ro
mâni s-au numărat din nou 
printre protagoniștii campiona
telor, obținînd o medalie de 
aur și două de argint. Medalia 
de aur a fost cucerită de Ivan 
Paitzachin și Serghei Covaliov 
in proba de canoe 2 (1 000 m). 
Echipajul nostru a condus de 
la început și a avut resurse să 
reziste atacurilor succesive ale 
echipajului U.R.S.S. Pc ultima 
parte a cursei, în disputa pen- 

cient noua formulă de echipă. 
Zicem poate, insă orice argu
mente ai aduce nici o echipă 
mi te va înțelege. Fie*.-îrcyjoa
că, fiecare vrea să ciștigc,' fie
care și-a propus cev i. Și apoi 
Știința, trecută prin apele vi
jelioase ale barajului de..,13", 
trebuie să dovedească, așa ’cum 
noi am scris la timpul potrivit, 
că doar neșansa a oprit-o să 
treacă pragul spre ..B‘ și nU 
comportarea in teren. înainte 
de a sublinia citeva secvențe 
din intilnirea de duminică, să 
amintim, spre nemulțumirea 
generală, că majoritatea l taloa
nelor ieșite în aut de tușă, slu 
denții le-au repus greșit in 
joc. trebuind să fio repetate de 
adversar. Ni se pare ceva ele
mentar. ..

Pină în minutul 20, acțiuni 
puține, sterile de o parte și de 
alta. loncscu pătrunde în \ i- 
teză în careul oaspeților, cu 
mingea la picior, este dezechi
librat din spate și — II metri 
clar. Execută tot el, cu fentă, 
deschizînd scorul. Gholăreniî 
ripostează. frații Foca — 
Mihai și Marcel — ratează, fie
care cile o ocazie, apoi Petrea- 
nu greșește de puțin ținta ex
pediind cu capul un balon „lu
crat" de Foca Marcel. In par
tea a doua a meciului echipele 
î.și împart numărul de corne- 
re, fiecare cile 5, precum și 
ocaziile de gol. Cu un plus de 
eficacitate, studenții înscriu în
că un gol în minutul 80. prin 
Marcu și cu rezultatul de 2—0 
ia sfîrșit partida, care-i lansează 
din start pe studenții petroșăneni 
spre punctul de sosire propus. 
Să așteptăm însă parcurgerea 
întregului traseu.

Dumitru GHEONE’l 

cucerind astfel trofeul pus in 
joc.

Minerul Vulcan a incepulcijocul 
furtunos, alternind loviturile 
puternice de atac cu mingi puse 
in zone descoperite, s-a apărat 
prin blocaje prompte și a cîș- 
tigat primele două seturi — la 
11 și la 12. Seturile al treilea 
și al patrulea revin după o 
luptă dîrză jucătorilor dc la 
Utilajul. Egalitate la seturi !

tru medalii a intrat și cel ide-al 
doilea echipaj al României, al
cătuit din C. Manea și V, Ca- 
labiciov. Lupta sportivă a fost 
deosebit de pasionantă. Primul 
a trecut linia de sosire echipa
jul format din Paitzachin—Co
valiov — 3*57”30/100, urmat de 
echipajul secund al țării noas
tre, Manea—Calabiciov — 
3'59"02/100 și de cel al U.R.S.S. 
— 4’00"63/100. In felul acesta, 
sportivii români au ci.știgat in 
această probă titlul european 
și o medalie de argint. Cu ma
re interes a fost urmărită ulti
ma probă a campionatelor, șta
feta de caiac 4X500 m, în ca
re victoria a revenit, echipaju
lui U.R.S.S. Formația țării
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Dispută*- pasionantă pentru balon la marginea terenului.

Meci internațional de rugbi la Petroșani

Cunoscuta echipă franceză 
de rugbi R.C. Toulonnaise, fi
nal isla campionatului 1967— 
1968 din țara sa, a susținut du
minică primul joc din turneu) 
pe care-1 întreprinde în Româ
nia în compania forfnației 
Știința Petroșani. A fost un 
meci deosebit dc spectaculos, 
cu multe faze palpitante și mai 
ales cu multe puncte înscrise. 
Oaspeții, rccunoscuți pentru jo
cul lor simplu și eficace, utleți 
desăvârșiți și deosebit de rezîs- 
tenți, au demonstrat la Petro
șani calitatea rugbiului francez. 
La frumusețea partidei și-a a- 
dus aportul și echipa locală 
care a abordat jocul cu curaj, 
a acționat simplu, renunțind la 
jocul strict de apărare.

Intîlnirea începe in nota de 
dominare a oaspeților care 
plimbă balonul de la taloneur 
la aripă, reușind să înscrie pri
mele trei puncte prin Giabbi- 
coni. După numai 5 minute, ei 
își măresc avantajul la 8—0 da
torită unei încercări a lui Mo- 
raitis, transformată de Giulia
no. Gazdele au ocazia de a e- 
chilibra scorul dar ratează pe 
rînd prin Truță, Crăciunescu

2—2. /Xbia acum a început să 
se dispute jocul adevărat pen
tru cucerirea cupei. Ultimul set 
este deosebit de pasionant, de 
echilibrat, au loc o serie de 
schimbări și în final victoria 
revine vulcăncnilor.

S-au remarcat frații Gurta- 
venco și Zeno Jurca, de la Mi
nerul Vulcan, Hociu, Nisipescu 
de la Utilajul.

A. SLABII

noastre., alcătuită din Botez, Ia- 
cob, Za fiu și Vernescu, s-a cla
sat pe locul doi, cucerind me
dalia de argint. O comportare 
frumoasă a avut de-a lungul în
trecerii acestei probe tinărul 
Zafiu, care a refăcut terenul 
pierdut în schimbul trei. Iată 
campionii europeni la celelalte 
probe : caiac 1 (1 000 m): Sapo- 
renko (U.R.S.S.); caiac 2 (500 
m) fete : U.R.S.S.; caiac 2 (1 000 
m): U.R.S.S.; canoe 1 (1 000 m): 
Vichman (Ungaria); caiac 4 
(10 000 m): Norvegia.

La actuala ediție a campio
natelor 'europene, sportivii ro
mâni au obținut în total 2 me
dalii de aur, 4 de argint și 2 
de bronz.
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peții au ciștigat majoritatea 
Saloanelor la tușă iar gazdele 
pe cele la grămadă.

Și după pauză meciul are a- 
celași ritm vioi, primele viori 
fiind jucătorii francezi. Petro
șăneni i reușesc totuși reduce
rea scorului. In urma unei gră
mezi la 5 metri de butu
rile adverse, gazdele ■ iștigâ 
balonul și loncscu îl culcă în 
terenul de țintă. Crăciunescu 
reușește transformarea, scorul 
devenind 8—5 pentru echipa 
din Toulon. Dc acum cei care 
domină cu insistență și care 
vor înscrie de mai multe ori 
sint jucătorii francezi. Ei reali
zează încă 14 puncte prin : 
Caneras (o încercare), Ordioni 
(3 încercări) și Giuliano (o 
transformare). Și studenții pe
troșăneni au avut posibilitatea 
de a mai înscrie dar au ratat 
în fazele de finalizare prin 
Truță, Marinescu, Crăciunescu. 
Cu rezultatul de 22—5 pentru 
R. C. Toulonnaise s-a terminat 
un meci deosebit de frumos și 
dc palpitant de rugbi pe sta
dionul „Jiul" din Petroșani. 
Oaspeții au lăsat o bună im
presie prin jocul lor simplu, 
eficace, în viteză, combinato
riu, dîrz. Păcat că la respec
tiva întilnire de rugbi a asis
tat un număr foarte redus de 
spectatori. A condus slab Rene 
Chiriac din București. Au ju
cat echipele: R. C. TOULON
NAISE: Serge. Ordioni. Vadel- 
la. Demian, Correard,. Moraitis, 
Herrero, Raballo, Hache. Pier
re, Giuliano, Giabbiconi, Ca
neras, Fabieu, Laboure. ȘTIIN
ȚA : Dinu, Dobrinoiu (Bojcnes- 
cu), Stănculescu, Ionescu. Rusu, 
Moromete, Ailenei, Florescu, 
Humeninc. Bărgăunaș (Tacob), 
Crăciunescu. Truță. Roșea, Ai- 
chimoaic, Marinescu.

La sfirșitul meciului, am dis
cutat cu câțiva jucători și an
trenori ai celor două echipe. 
Tată citeva din declarațiile lor :

BARRONI, secretar general 
al clubului R.C. Toulonnaise: 
Mă așteptam să întîlnesc in 
România un temperament a- 
semânător celui din sudul Fran
ței. Am fost însă agreabil sur
prins de valoarea sufletească

Rezultatele concursului Pronosport 
nr. 33 din 17 august

1. Chimia Suceava
2. Metalul Tîrgoviște
3. Știința Bacău
4. Flacăra Moreni
5. Portul Constanța
6. Poiana Cîmpina
7. Ripensia Timișoara
8. C.F.R. Arad
9. Olimpia Oradea

10. Metalul Hunedoara 
ÎT. Olimpia Satu Mare
12. Minerul Anina
13. Gaz metan Mediaș 

Respectați distanța prevăzută de
N.T.S. între M și ultima armătură

și căldura omenească ce se 
desprinde din inimile voastre, 
ale românilor. Referitor la 
meci pot spune că sini foarte 
mulțumit dc a fi găsit o echi
pa care are spiritul jocului ac
tual ce se practică in turneul 
celor cinci națiuni. Dintre ju
cătorii voștri’ mi-a plăcut in
ternaționalul Dinu, Marinescu 
și Crăciunescu. Sâ nu vă afec
tele infrîngerea.

D. MANOILEANU, antrenor 
federal care se ocupă de pre
gătirea echipei Știința Petro
șani : Deși echipa studențească 
a pierdut la scor, ea a evoluat 
bine în fața uneia dintre cele 
mai valoroase echipe din Fran
ța, dovedind o concepție de joc 
ce a impresionat pc adversari. 
Mă refer în special la sensul 
ofensiv pe care studenții l-au 
impus partidei, dind jocului 
un caracter deosebit dc atrac
tiv. Mi-au plăcut foarte mult 
de la oaspeți Herrero. Ordioni 
și Caneras.

HERRERO, căpitanul - echipei 
franceze, internațional de mar
că : Și echipa noastră altădată 
a pierdut la scor. V-aș dori și 
vouă să ajungeți la valoarea 
noastră. Cred că va veni în cu- 
rînd vremea ca victoriile să 
încununeze strădaniile rugbiș- 
tilor voștri. N-aș vrea să a- 
daug mai mult decit că acest 
început de drum la Petroșani 
arc șansa să devină o tradiție 
și o pildă pentru celelalte e- 
chipe din România. -

V ASIDE RUSU. căpitanul 
echipe Știința: împreună cu 
D. ManoiJeanu, fostul meu an
trenor la echipa națională, am 
reușit, cred eu. să înlăturăm 
multe carențe din jocul echipei 
noastre. Știința. Tn meciul cu 
rugbi.știi francezi noi ne-am 
măsurat potențialul fizic și teh
nic și se pare că rodul muncii 
comune va da roade. Ne vom 
strădui ca în noul campionat 

.să avem o comportare nici mai 
mult, nici mai puțin decit la 
înălțimea posibilităților de care 
dispun băieții și al condițiilor 
care ni se creează.

Emilian NEAGOE

— Sportul studențesc 1
— Oțelul Galați 1
— Progresul București 1
— Dunărea Giurgiu 1
— Ceahlăul Piatra Neamț „ 1
— Metrom Brașov 2
— Minerul Baia Mare 1
— C.S.M. Reșița X
— A.S. Cugir 1
— Vagonul Arad X
— Electroputere Craiova 1
— Metalul Tr. Severin 1
— C.F.R. Timișoara 1
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Sensul unic 
al strădaniilor
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și pregătiri a) minei Aninoasa. 
Pionierii adincurilor, cei pc u- 
merii cărora apasă sarcina pli
nă de răspundere de a crea 
noi capacități de extracție a 
cărbunelui, s-au întrecut pe 
sine. Astfel, brigada de înain
tări condusă de minerul Va
riile Tass a terminat, in cadrul 
zonei 1 de producție a minei, 
cu cinci zile înainte dc termen, 
lucrările de pregătire a abata
jelor cameră nr. 7 din stratul 
3. Pentru mina Aninoasa a- 
(casta înseamnă un efșlig în
semnat de producție, înseamnă 
intrarea cu cinci zile mai de
vreme in posesia a 750 tone 
de i'ărbunc, socotindu-se capa
citatea abatajului de 150 tone 
pc zi.

Tot in zona 1 sint, de ase
menea, pe punctul de finali
zare lucrările dc pregătire pen
tru alte două fronturi dc a- 
bataj noi. Este vorba de aba
tajele cameră nr. 1 din stratul 
5 blocul I E și nr. 4 din stra
tul 5, blocul I E. Tn aceste zi
le, brigăzile de pregătiri con
duse dc comuniștii Balasz Mol
nar și Ion Ivanov sapă ultimii 
metri de suitori și galerii ne
cesari punerii în exploatare a 
abatajelor respective. Colecti
vele harnice și ambițioase ale 
celor două brigăzi se află in
tr-o aprigă întrecere străduin- 
du-sc fiecare să termine cit 
mai repede posibil lucrările le 
pregătire pentru ca și aceste 
noi capacități dc -producție, 
care împreună însumează 309 
tone de cărbune zilnic, să fie 
puse in funcțiune înainte de 
termenul stabilit.
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17.30 Buletin de Știri.
17.35 Lumea copiilor. Cel 

mici la... mare.
17.50 Sport in vacanță.
18,2(1 Criterii. Gong — emi

siune de actualitate tea
trală.

18,45 Coordonatele viitoare 
ale științei românești.

19.15 Balade eroice. Fragmen
te din baladele haidu
cești cele mai răspîndi- 
te în Muntenia, Olte
nia, Transilvania și 
Moldova.

19.30 Telejurnalul de seară. 
Buletin meteorologic.

20,00 Film artistic : „Tunelul* 
— producție româno-so- 
victică.

21.35 Monografii contempora
ne. Fluviu de lumină.

22.15 Prim plan — Acad. Za- 
haria Stancu.

22.35 Telejurnalul de noapte 
și buletinul meteorolo
gic.

22.50 Publicitate.
22,55 Teleglob — emisiune de 

călătorii geografice. I- 
magini din Sudan.

23,10 Recita) Jacqueline Mi- 
dinette.

23.30 Campionatele mondiale 
de ciclism.

23,40 închiderea emisiunii.

radio
MIERCURI 20 AUGUST

PROGRAMUL I :

5,05—6,00 Program muzical 
de dimineață; 6,05—9,30 Mu
zică și actualități; 9,30 Viața 
cărților; 10,05 Varietăți mu
zicale; 11,05 Revista economi
că; 11,25 Concert de muzică 
populară; 12,00 Cintați cu noi 
— muzică ușoară; 12,15 Cro
nica muzicală; 12,25 Moment 
științific; 12,30 întilnire cu 
melodia populară și interpre
tul preferat: 13,00 Radiojur
nal; 13,10 Mic magazin mu
zical. 14,10 Radio-expediție 
pionierească; 15,00 A) IX-lea 
Concurs republican al for
mațiilor artistice de amatori; 
15,20 Radio-publicitate; 15,30 
Muzică simfonică româneas
că; 16.00 Radiojurnal; 16,20 
Din albumul muzicii de es
tradă: 16,30 Bilanțul marilor 
realizări; 16.50 Frumoasă și 
liberă țară — cîntece; 17.05 
Antena tineretului; 17,30 Gin
tă orchestra .Barbu Lăula- 
ru“; 18,10 Programul par.ti- 
dulijj — programul nostru;
18,30 O melodie pe adresa 
dumneavoastră: 19.00 Gazete 
radio; 19.25 Săplâroina mu
zicii românești; 20.05 Table
ta de seară: 20,10 Recital 
Valentin Gheorghiu; 20,30 
Eminesciana: 20,35 Interprcți 
vestiți ai muzicii populare; 
21,00 August liric; 21.10 Re
vista șlagărelor; 21,30 Sport; 
21,40 Revista șlagărelor: 22,00 
Radiojurnal. Buletin meteoro
logic: 22,20 Muzică ușoară; 
22,55 Moment poetic: 23,00 
Melodie și ritm; 0.03—5,00 
Estrada nocturnă.

Filme
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PETROȘANI — 7 Noiem
brie: Numai o singură via
ță; Republica: Căsătorie pr: 
p;tă; PETR1LA: Ea va ride; 
LONEA — Minerul : Fete in 
uniformă: VULCAN : Ma
rianna agent 0555; LUPEN1 
— Muncitoresc: Muzicantul; 
Culturai ; A trăi pentru a 
trăi; PAROȘEN1 ; Mumia in
tervine; l'HICANl: Pașa.
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șl Co- 
de

y^iul Comunist Roman 
<iitetul său Central, față 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
pentru condițiile optime de 
studiu și de pregătire create.

Tovarășul Vasile Patilineț a 
dat apoi citire scrisorii adre
sate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat, 
absolvenților Academiei milita
re. promoția 1969.

Textul scrisorii a fost primii 
cu puternice urale și aplauze 
de vei prezenți

în aceeași atmosferă de pu
ternică însuflețire, absolvenții 
Academiei militare au adresat 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, tova
rășului Nicolae Ceaușescu, o 
telegramă în care se spune.'

Noi, absolvenții Academici 
militare, promoția 1969. ne în
dreptăm cu nemărginită dra
goste și recunoștință gindurile 
spre Partidul Comunist Român, 
conducătorul încercat și iubit 
&1 poporului nostru, care cu 
grijă și dragoste părintească 
ne-a creat toate condițiile pen
tru obținerea unei pregătiri 
militare superioare.

Sintem mîndri că absolvim 
Academia militară intr-un mo
ment de mare însemnătate in 
viața poporului nostru, mar
cat de adoptarea istoricelor ho- 
tăriri ale celui de-al X-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Român și de aniversarea unui 
sfert de veac de la eliberarea 
patriei.

Cu nestrămutată convingere

justețea politicii partidului, 
exprimăm adeziunea depli- 
inflăcâratfi la cuprinzăto- 
program de construire a

in 
ne 
nă. 
rul 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate, elaborat de Congres, 
în care sint limpede, generos 
și realist înfățișate cele mai 
ba intate năzuințe ale poporului 
nostru. Din adincul ființei și 
conștiinței noastre, ne expri
măm satisfacția și bucuria pen
tru alegerea dumneavoastră, 
iubite tovarășe Nicolae Ccaușes- 
cu. in funcția de cea mai înal
tă răspundere de secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român. în aceasta noi vedem 
chezășia mersului neabătut al 
țării pe calea progresului și ci
vilizației socialiste, certitudinea 
împlinirii idealurilor noastre 
revoluționare.

Asigurăm Comitetul Central 
al partidului, pe dumneavoas
tră. tovarășe secretar general 
și comandant suprem al for
țelor noastre armate, că vom 
înfăptui neabătut hotăririle 
partidului și guvernului, fiind 
oricind gata să apărăm cu 
bărbăție pămintul străbun, cu
ceririle socialiste, independen
ța și suveranitatea națională 
a Republicii Socialiste Româ
nia.

La sfirșilul solemnității a 
avut loc defilarea subunități
lor de absolvenți ai Academici 
militare.

După festivitate, personalită
țile prezente s-au întreținut cu 
cadre didactice, șefi de promo
ție ai Academici militare, cu 
generali și ofițeri, cu veterani 
ai războiului antihitlerist.

(Agerpres)

Cu prilejul celei 
de-a 25-a 

aniversări a 
eliberării României

PRAGA 18 — Corespon
dentul Agerpres, E. Ionescu. 
transmite : Cu prilejul celei 
de-a 25-a aniversări a elibe
rării Romanici. luni a avut 
loc o conferință de presă la 
Ambasada Republicii Socia
liste România din Fraga, la 
care au participat ziariști 
de la organele centrale de 
presă cehoslovace, de la ra
dio și televiziune, reprezen
tanți ai Ministerului Aface
rilor Externe a R.S. Ceho
slovace. Ion Obradovici. am
basadorul Republicii Socia
liste România la Fraga. a 
vorbit celor prezenți despre 
semnificația zilei de 23 Au
gust și a înfățișat realizări
le obținute de poporul ro. 
mân, sub conducerea Parti
dului Comunist Român. în 
ultimul sfert de secol.

O
CAULO 18 — Corespondcn- 

dentul Agerpres, C. Oprică, 
transmite: In cadrul ma
nifestărilor organizate cu 
ocazia aniversării a 25 de 
ani de la eliberarea Româ
niei. la Cairo a fost prezen
tată o gală de filme docu
mentare românești. Au par
ticipat personalități ale vie
ții artistice și culturale din 
Cairo, critici de artă, pre
cum și membri ai corpului 
diplomatic acreditați

Vietnamul de sud
FORȚELE PATRIOTICE

ȘLAU INTENSIFICAT
ACȚIUNILE

SAIGON 18 (Agerpres). — 
Știrile transmise dc agențilic 
de presă informează in ulti
mele zile despre o intensifi
care a bombardamentelor și 
acțiunilor ofensive lansate dc 
forțele patriotice din Vietnamul 
de sud asupra pozițiilor amc- 
ricano-saigonczc. în noaptea dc 
duminică spre luni, bateriile 
de artilerie ale unităților mili
tare ale Guvernului Revoluțio
nar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de sud au atacat 
14 poziții americano-saigoneze. 
Luptele cele mai violente s-au

OFENSIVE
semnalat în provincia Quang 
Ngai, unde o unitate americană 
a căzut intr-o ambuscadă or
ganizată de patrioți. în aceeași 
regiune au fost semnalate, de 
asemenea, lupte violente intre 
forțele patriotice și 
saigoneze. Agențiile 
totodată, că bombardierele a- 
mcricanc „B-52“ și-au intensi
ficat și ele in ultimele 24 de 
ore raidurile asupra provinciei 
Phuoc Long. Dc asemenea, se 
semnalează intervenția elicop
terelor americane în zona Sai- 
gonuiui.

Politica economica
saigoneza

trupele 
anunță.

viu criticată
SAIGON 18 (Agerpres). — 

La Saigon a avut loc luni o 
reuniune a Camerei Inferioare 
a Parlamentului sud-vietnamez, 
în cadrul căreia, după cum re
latează corespondenții agențiilor 
de presă, a fost viu criticată 
politica economică a guvernu
lui, soldată cu rezultate de
zastruoase. Această reuniune a 
readus in același timp în dis
cuție criza politică saigoneză ; 
latentă, ea s-a accentuat brusc 
după 17 iulie prin anunțarea 
unei remanieri ministeriale, in 
condițiile în care nici un li
der politic saigonez nu acceptă 
să participe la guvern. In acest 
mod, scrie agenția France Prcs-

pre-

PE SCURT
AUTORITĂȚILE SUDANE

ZE AU DEJUCAT UN COM
PLOT urmărind răsturnarea 
actualului guvern, anunță pos
tul de radio sudanez Omdur- 
man. Se precizează că mai 
nnilți civili și militari implicați 
in complot au fost arestați.

CIRCA 2 000 DE DEMONS
TRANȚI au manifestat dumi
nică în apropiere de reședința 
de vară a președintelui Richard 
Nixon, de la San Clemente, 
California. certnd încetarea 
războiului din Vietnam și de
mobilizarea trupelor americane 
de pe frontul din această re
giune.

Forțele apărării antiaeriene 
a R.D. Vietnam AU DOBORlT 
UN AVION DE RECUNOAȘ
TERE AMERICAN fără pilot. • 
caro a pătruns în spațiul ae
rian al țării, în provincia Hai 
Hung. în acest fel, numărul a- 
vioanelor americane doborîte 
in R.D. Vietnam se ridică la 
3 317.

PE SCURT
<£) 
<î>
<£) 
<i) 
<£)

Mii de tineri chilieni din orașele Arica, Antofagasta, 
Co pi apo și Tocopilla au organizat UN MARȘ SPRE CHU- 
QUICAMATA. IMPORTANT CENTRU MINIER, pentru a 
cere naționalizarea imediata a bogățiilor naturale ale țării, 
precum și majorarea alocațiilor destinate învățămintului.

Marșul a fost organizat de Uniunea Tineretului Comu
nist, secțiile de tineret ale partidelor socialist și radical. 
Frontul de acțiune populară și Centrala unică a oamenilor 
muncii.

URAGANUL „CAAflLLE", 
care s-a abătut duminică noap
tea asupra coastei Golfului 
Mexic, a provocat daune se
rioase, în special in zona ora
șului Gulfport. In această par
te a coastei americane, valuri
le au atins în unele locuri 
înălțimea de șase metri. Vin- 
tul, deosebit de violent la în
ceput. a pierdut luni diminea
ța din intensitate, atingind to
tuși viteza de aproximativ 210 
kilometri pe oră.

Duminică, aproape 200 000 (Ic 
persoane au părăsit zonele 
menințatc de uragan, iar alți 
locuitori 
tă s-au 
care pot 
lui.

a-

ai regiunilor de coas- 
refugiat în clădirile 
rezista forței uraganu-

FUNCIARE

transmite: Ministrul afaceri
lor externe al Republicii So
cialiste România. Corneliu Mâ- 
nescu. care se află intr-o vi
zită de prietenie în R.S.F. Iu
goslavia. la invitația secreta
rului de stat pentru afacerile 
externe, Mirko Tepavaț, a so
sit la Dubrovnik, pe literarul 
Mării Adriatice. El este înso
țit de ambasadorul R5. Româ
nia la Belgrad. Aurel Mălnă- 
șan. în cursul zilei de dumi
nică, ministrul de externe al 
României a vizitat hidrocen
trala -Plate din apropierea ora
șului. Skupcina orășenească 
Dubrovnik a oferit un prinz 
în cinstea oaspetelui.

O
BELGRAD 18. — Corespon

dentul Agerpres, N. Plopcanu,

al R-S.F. Iugoslavia au început 
luni dimineață convorbirile din
tre Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe al Republicii 
Socialiste România, și Mirko 
Tepavaț, secretarul de stat pen
tru afacerile externe al R.S.F. 
Iugoslavia. La convorbiri au 
participat funcționari superiori 
din cele două ministere de ex
terne.

In cadrul convorbirilor, care 
s-au desfășurat intr-o atmosfe
ră de deplină cordialitate, prie
tenie și înțelegere reciprocă, au 
fost examinate probleme ale 
dezvoltării și extinderii în con
tinuare a relațiilor de priete
nie și colaborare dintre Repu
blica Socialistă România șl 
RS.F. Iugoslavia, precum și 
unele probleme ale situației in
ternaționale actuale.

LIMITAREA PROPRIETĂȚII 
ÎN R. A. U

CAIRO 18 (Agerpres). — Co
tidianul „Al-Ahram" publică 
textul decretului cu privire la 
Limitarea proprietății funciare 
în R.AU. Potrivit prevederilor 
decretului, proprietatea funcia
ră in R.A.U. este limitată la 50

feddani de persoană (1 feddan 
este egal cu 0,42 ha) și la 100 
feddani de familie. Este pre
văzută pedeapsa cu închisoare 
sau amendă de 500 de lire e- 
giptene penru acele persoane 
care încalcă prevederile de ba
ză ale decretului.

R. D. GERMANA : In cinstea celei de a 20-a aniver
sări a R.D.G., care va fi sărbătorită la 7 octombrie 1969, fa
brica de ciment Karsdorf, Halle, a produs peste plan 19 000 
tone ciment și 12 000 tone cărămizi clinker. Din această 
cantitate se pot construi 1 000 apartamente.

IN CLIȘEU : Aspect de la fabrica de ciment Karsdorf.

CONFLICTELE SOCIALE DIN
Irianda, insulă din arhipela

gul britanic, situată la vestul 
Angliei, are o suprafață de
84 400 kmp, și o populație de 
4 264 000 locuitori (1960). Circa
85 la sută din suprafața insulei 
formează teritoriul Republicii 
irlanda, restul constituie Irlan
da de nord, care intră in com
ponența Marii Britanii.

In secolul al IV-lea î.e.n. te
ritoriul Irlandei a fost ocupat 
de celți care, la sfîrșitul seco
lului II și in secolul III s-au 
constituit intr-o puternică u- 
niune dc triburi. In secolele 
VIII—IX, Irlanda a fost dese
ori invadată dc normanzi, iar 
în secolul al XII-lea feudali 
anglo-normanzi au ocupat par
tea de sud-est a insulei extin
zi nd u-și treptat posesiunile spre 
nord. Ocupația anglo-norman- 
dă a continuat in tot cursul 
evului mediu. în 1536—1537, 
reforma introdusă forțat de 
guvernul englez și politica de 
confiscare a pământurilor au 
provocat izbucnirea a nume
roase răscoale împotriva An
gliei, care au culminat cu ma
rca răscoală din 1641—1642, 
innăbușită de Olivier Cromwell, 
în 1G50, Cromwell a ocupat 
Irlanda, transformind-o in co
lonie britanică. In 1801, prin 
aplicarea „Actului de uniune", 
Irlanda a fost încorporată in

a

Britanii. Ruina- 
în urma acapa-

regatul Marii 
rea țăranilor 
rării păminturilor de către lor
zii englezi a provocat emigra
rea in masă a irlandezilor, mai 
ales in America de nord. în 
perioada 1830—1916 se succed 
o serie de răscoale, în cadrul 
luptei pentru „Home Rule" 
(autonomie).

In ianuarie 1919, Adunarea 
Constituantă irlandeză, convo
cată la Dublin, a proclamat in
dependența Irlandei. La rindul 
său. Parlamentul britanic a 
votat, ulterior, un proiect de 
..Home Rule" prin care partea 
de nord-est a Irlandei a fost 
separată de restul insulei, fie
care parte obținind dreptul de 
a avea un parlament propriu. 
Proiectul a fost însă acceptat 
numai de șase comitate din 
nord-estul irlandei. în restul 
țării lupta împotriva domina
ției britanice a continuat pinâ 
în 1921, cind guvernul britanic 
a recunoscut statul liber al Ir
landei. ca „membru egal al 
Commonwealthului”. Partea de 
nord-est a Irlandei (Ulster) a 
rămas provincie britanică. în 
1937 Irlanda s-a declarat „stat 
suveran și independent", luînd 
numele de Eire, iar în 1949 s-a 
proclamat republică indepen
dentă, cu capitala Dublin.

Irlanda de nord (Ulster) —

aflată sub suveranitate britani
că — se întinde pe o suprafa
ță de 14118 kmp, avînd o 
populație de 1 400 000 locuitori 
(I960). Capitala acestei provin
cii și principalul centru eco
nomic este Belfast. în baza 
constituției din 1920, puterea 
executivă revine guvernului 
nord-irlandez, iar funcțiile le
gislative sint exercitate de un 
parlament după modelul bri-

lanic. Irlanda dc nord

F

nu 
se bucură însă de independen
ță politică, competențele gu
vernului și Parlamentului nord- 
irlandez fiind limitate la pro
bleme dc ordin intern. Toate 
celelalte probleme ca politica 
externă sau a apărării, sint re
zervate parlamentului din Lon-

se, președintele Nguyen Van 
Thieu nu are altceva de făcut 
decît să continue seriile do 
întrevederi cu diverse persona
je politice saigoneze în încer
carea de a forma un nou gu
vern. în legătură cu aceasta 
atrag îndeosebi atenția între
vederile cu Tran Van Huong, 
șeful guvernului saigonez, care 
însă, după cum menționează a- 
gențiile de presă, nu au făcut 
decit să releve încă o dată 
dezacordurile dintre ei:
ședințele Thieu dorește să adu
că in guvern reprezentanții u- 
nor formațiuni politice care-1 
susțin și care sint ostile lui 
Tran Van Huong, în timp ce 
acesta, cum e și firesc, se îm
potrivește, pretextind că „si
tuația economică a țării are 
nevoie do miniștri — tehni- 
oieni. fără vreo adeziune po
litică". Situația se complică 
și mai mult prin faptul că ma
joritatea liderilor politici sai
gonez i se pronunță pentru un 
guvern fără Huong, în plus, 
militarii par să se intereseze 
din ce în ce mai mult de via
ța politică, în vederea unei e- 
ventualc preluări a puterii: 
simbătă. președintele Thieu a 
avut o întrevedere cu fostul 
eneral Duong Van Minh, care 

demarat însă, că refuză să 
acă parte dintr-un „guvern 
ompromis”. Pe de altă parte 

(ostul, general, Tran Van Don, 
a propus crearea unui „consi
liu al forțelor armate" care ar 
fi compus numai din generali.

în acest mod, criza ministe
rială saigoneză capătă vizibil 
nuanțele unei lupte pentru pu
tere, în condițiile agravării con
tinue a situației militare și ale 
deteriorării accelerate a celei 
economice.

O DELEGAȚIE ECONOMI
CA DIN INDIA a făcut o vi
zită în Uniunea Sovietică, un
de a avut convorbiri în legă
tură cu structura noului acord 
economic pe termen lung din
tre cele două țări. Acordul în 
vigoare expiră la 31 decembrie 
1970. In prezent. India este, 
după cum relatează agenția 
TASS, cel mai important par
tener comercial al U.R.S.S. din 
rindul țărilor in curs- de dez- 
voltare.

In primele cinci luni ale a- 
nului, ÎN STATELE UNITE 
S-AU PRODUS 3 635 ACCI- 
DENTE DE CALE FERATA în 
care au pierit 937 de persoane, 
iar peste 9 000 au fost rănite 
— a anunțat direcția federală 
a căilor’ ferate din S.U.A.

IUGOSLAVIA ESTE ÎN A- 
CESTE ZILE CUPRINSA DE 
un val de căldura tro
picala. Mercurul termome
trelor a urcat în întreaga țară, 
indicînd în cele mai multe lo
curi plus 30 grade și chiar 
plus 34 grade C la umbră. Tem
peratura cea mai 
fost înregistrată în 
unde termometrele 
plus 37 grade C.

ridicată a 
Macedonia, 
au indicat

♦ Pagubele sint evaluate la citeva milioane de 
lire sterline ♦ Reprezentantul Irlandei la 
O.N.U. a cerut convocarea Consiliului de secu
ritate.

BELFAST 18 (Agerpres). — 
Tulburările singeroase care au 
avut.Teo în ultimele săptămini 
în Irlanda d,c nord au afectat 
grav economia țării. Deși nu 
există incă date precise, pagu
bele sint evaluate la citeva mi
lioane lire sterline. Zeci de în
treprinderi industriale impor
tante au fost avariate, sulo 
de magazine, ateliere, clădiri 
oficiale și locuințe au fost in
cendiate, iar aebivitatea comer
cială a stagnat. Străzile

IRLANDA
dra, Irlanda dc nord fiind re
prezentată in Camera Comune
lor de 12 deputați.

Populația acestei regiuni es
te în proporție de 65 la sută 
de confesiune protestantă și in 
proporție de 35 la sută de 
confesiune catolică. Inițial, cele 
șase comitate care formează 
această provincie erau populate 
de catolici, dar în decursul 
timpului numeroși emigranți 
din Scoția și Anglia, de con
fesiune protestantă, s-au sta
bilit in această regiune, for- 
mind majoritatea populației 
celor șase comitate. Guvernele 
care s-au succedat în Irlanda 
de nord au fost formate la 
rindul lor. din elementele a- 
ceslei majorități protestante 
formate din imigranți. Catoli
cii, aflîndu-se în minoritate, au 
fost treptat pauperizați și su
puși discriminărilor dc ordin 
social .și politic. Un exemplu 
in această privință îl consti
tuie legea electorală, care pre
vede, printre altele, că nu be
neficiază de drepturi la vot cei 
care nu plătesc impozite. Mem
brii comunității catolice depo
sedați treptat de proprietăți, 
formează în prezent grosul ar
matei șomerilor. In această si
tuație ei nu plătesc impozite 
și in consecință nu beneficiază

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA i Petroșani, str. Republicii nr. 90. Țel. 1662, 269 (Centrala cărbunelui).

DE NORD
de dreptul la vot. Este semni
ficativ faptul că șomajul din 
Irlanda de nord, cel mai pro
nunțat din Marea Britanic, re
prezintă 20 la sută din popu
lație. Prin urmare, conflictul 
dintre protestanți și catolici nu 
are la bază vechea adversitate 
detef-minată de convingeri re
ligioase ci factori etnici, so- 
cial-cconomici și politici. Discri
minările împotriva minorității 
catolice au generat și continuă 
să genereze numeroase conflic
te și tulburări.

Menținerea ordinii interne 
revine, după cum s-a arătat, 

A autorităților nord-irlandeze. 
Actualul guvern nu a reușit, 
însă,- să aplaneze conflictele 

. dintre cele două grupuri ad
versei Slabele salo încercări de 

• a găsi o soluție care să îmbu
nătățească situația minorității 
catolice s-au lovit dc rezisten
ța dirză a elementelor protes
tante, in frunte cu grupurile 
extremiste. Tn condițiile ac
tuale, în care ciocnirile dintre 
catolici și protestanți au luat 
proporții alarmante, autorită
țile nord-irlandeze nu au putut 
face față situației, ceea ce a 
determinat intervenția trupelor 
britanice staționate în Irlanda 
de mord.

Alex. ALCALAY

a

Colonelul Michael Collins, 
unul din cei trei astronați ai 
navei cosmice americane „A- 
pollo-ll“, a anunțat duminică, 
că NU VA MAI PARTICIPA 
LA NICI UN ZBOR SPAȚIAL. 
Michael Collins a arătat că 
antrenamentele pentru zboru
rile spațiale ii răpesc prea 

vreme din timpul re- 
familiei sale. In același 
el s-a declarat cit so 
de acord să se consacre

multă 
zerval 
timp.
poate 
programului spațial îndeplinind 
alte funcții. Ceilalți doi astro- 
nauți, Neil Armstrong și Ed
win Aldrin, au declarat, la rin
dul lor, că ei sint gata să-și 
continue cariera de astronauți.

MISTERUL CONTINUA SA 
DOMINE asupra circumstanțe
lor in care au fost asasinate, 
la vila din Bel Air (un cartier 
al Los Angeles-ului), cele cinci 
persoane printre care și actrița 
Sharon Tate, deși ancheta, con
dusă de inspectorul Robert 
Helder, s-a întins pină in Ca
nada.

La cererea colegilor lor din 
Los Angeles, polițiști cana
dieni caută în prezent patru 
tineri, „clienți obișnuiți ai ma
rilor bulevarde californiene" 
care ar fi ajuns în Canada.

Belfast oferă tabloul dezolant 
al magazinelor pustiite, jefuite 
sau distruse de incendii.

O
NEW YORK 18 (Agerpres). 

— Reprezentantul permanent 
al Republicii Irlanda la O.N.U. 
Cornelius Crem in, a cerut con
vocarea de urgență a Consi
liului de Securitate pentru a 
analiza situația din Irlanda de 
nord. In cererea sa sint .men
ționate apelurile repetate alo 
primului ministru irlandez a- 
dresato guvernului britanic, 
pentru trimiterea în Irlanda do 
nord a unei forțe O.N.U. de 
menținere a ordinei, sau pen
tru constituirea, sub egida 
O.N.U., a unei forțe comune 
irlando-britanice care să asi
gure restabilirea calmului în 
comitetele în care s-au înregis
trat tulburări.

Pentru a explica insistențele 
Republioii Irlanda asupra u- 
nei asemenea măsuri, Cornelius 
Cremin s-a referit la tratamen
tul necorespunzător și la „re
presiunile" la care este supusă 
populația nord-hiandeză din 
partea poliției și a autorități
lor britanice. Se speră că mi
nistrul afacerilor externe al 
irlandei. Patrick Hillary, care 
va fi primit în cursul zilei dc 
astăzi de secretarul general al 
O.N.U., U TKant, să fie invitat 
la dezbaterile din cadrul Con
siliului dc Securitate. Deși dez
baterile urmează să se limite
ze in prima .ședință la proble
me de procedură — pentru a 
stabili competența Consiliului 
dc Securitate — se consideră 
că unii dintre participanți se 
vor folosi dc acest prilej pen
tru a evoca situația din 
da de nord.

Agenția France Prcssc 
ciază că reprezentantul 
Britanii in Consiliul de 
ritate, lordul Caradon, pornind 
de la poziția guvernului său că 
situația din Irlanda de nord 
este o problemă dc ordin in
tern a- Angliei, va invoca' in
competența Consiliului de Se
curitate.

Irlan-

In localitatea elvețiană Sion 
s-a Încheiat duminică con
cursul International de vioa
ră, organizat In cadrul .Fes
tivalului Tibor Varga". Juriul 
festivalului, format din vio
loniști, profesori dp muzică de 
la diferite conservatoare și 
academii șl dirijori de orches
tre, A ACORDAT /.V UNANI
MITATE PREMIUL INTll 
VIOLONISTULUI LADISLAU 
Kl$, PROFESOR LA CONSER
VATORUL DE MUZICA DIN- 
CLUJ. Premiul al doilea a 
revenit unul alt reprezentării 
al tării noastre — violonistul 
Sllvian Itlcovicl, din lași, in 
virslă de 19 ani. Premiul trei 
a fost decernat tinerel ja
poneze Teiko Malhasi.

Au primit, de asemenea, 
premii și mențiuni N. Turna- 
(julov (Bulgaria) șl I. Negyesy 
(Ungaria).

După cum anunță agenția 
TASS. între 10 și 15 aucusl 
1969, PE TERITORIUL REPU
BLICII SOCIALISTE 
SLOVACE AU i 
PLICAȚII DE 
MENT ȘI DE STAT MAJOR. 
Au participat comandanți și 
state majore ale Armatei Popu
lare Cehoslovace și ale Arma
tei Sovietice.

CEHO-
AVUT LOC A- 
i COMANDA-

Un raport oficial dat publi
cității Ia Washington semnalea
ză INTENSIFICAREA TRAFI
CULUI CU STUPEFIANTE ÎN 
STATELE UNITE. In anul fi
nanciar 1968—1969. se arata 
printre altele în raport, a fost 
confiscată o cantitate de hașiș 

“pentru a cărei extragere au 
fost necesare circa 195 tone de 
marijuana. Cele aproximativ 
300 kg de hașiș confiscat re
prezintă o creștere de 325 (a 
sută față de cantitățile confis
cate în anul financiar prece
dent. Numărul persoanelor ares
tate în legătură cu traficul de 
stupefiante a crescut cu 43 la 
sută, ridieîndu-se de la 4 343 
la 6 200.

al celor cu inima grefată,
Philip Blaiberg, a încetat din viață

CAPETOWN 18 (Agerpres). 
După cum s-a anunțat, du
minică seara a încetat din 
viață la spitalul Groote 
Shuur din Capetown, stoma
tologul Philip Blaiberg, de
canul de vîrstă al supravie
țuitorilor cu inima grefată.

In urmă cu 20 dc luni, Phi
lip Blaiberg, grav suferind de 
o insuficiență cardiacă a ac
ceptat propunerea chirurgu
lui Christian Barnard de' a 
i se efectua o operație de 
transplantare a inimii : era 
o perspectivă . nesigură și 
primejdioasă, dar, în același 
timp, singura șansă ce i se o- 
ferea. La 2 ianuarie 1968, în 
vîrstă de 59 de ani. Blaiberg 
a primit inima sănătoasă și 
tînără a metisului Clive 
Haupt, 24 de ani, decedat în 
urma unei hemoragii cere
brale. La 16 martie părăsește 
camera sterilizată a spitalului 
Groote Schuur din Capetown 
și curînd începe să desfășoa
re o activitate normală; face 
sport, înoată, se plimbă, este 
amendat pentru exces de vi
teză; se simte atît de bine 
incit începe să scrie o- carte. 
„Jurnalul", în carc-.și poves
tește miracolul revenirii la 
viață.

Care au fost cauzele dece
sului său ? Oare, un tardiv 
fenomen de respingere ? Spi
talul Groote Shuur tace. Se 
știe numai că Blaiberg fusese 
internat în urmă cu trei zile, 
din pricina unei noi insufi
ciențe cardiace: inima primi
tă, la început viguroasă și 
tînără, nu mai funcționa a- 
cum decît cu un sfert din ca
pacitatea sa normală. Chris
tian Barnard i-a administrat 
masive doze de ser imuno- 
logic, ceea co întărește con
cluzia că era vorba dc un 
nou fenomen de respingere 
(alte două se manifestaseră 
in iunie 1968 și mai 1969 în 
afara unor complicații pul
monare și a unei hepatite) 
Se părea că totul merge spre 
bine, mai ales că starea .sa 
se îmbunătățise după admi
nistrarea serului. Mourtca a 
survenit, insă, pc neașteptate 
duminică după-amiază, în ca
mera sterilă a spitalului Gro
ote Shuur din Capetown. 
Pentru el, operația dc trans
plantare a inimii a însemnat

incă 20 dc luni dc viață. E 
mult, e puțin ?

Moartea lui Philip Blaiberg 
reactualizează în mod dra
matic problema eficacității 
grefelor cardiace. ~ 
era cel de-al doilea pacient 
al doctorului Barnard; pri
mul, Louis Washansky mu
rise scurt timp după opera
ție. După 2 ianuarie zeci 
de grefe cardiace se înregis
trează in diverse părți ale 
lumii, în special în Franța, 
Statele Unite, Japonia, Ame
rica de sud. De cele mai 
multe ori pacienții mureau 
după operație, din pricina 
complicațiilor survenite ine
vitabil după un transplant, 
sau din pricină că adminis
trarea masivă a serurilor i- 
munologice reducea rezistența 
organismului. In alte cazuri, 
pacientul supraviețuia cî- 
teva săptămini sau citeva 
luni, după care murea din 
pricina aceluiași fenomen do 
respingere. Au fost însă și 
citeva excepții cind pacien
tul se acomoda perfect cu i- 
nirna primită: primul dintre 
aceștia era Philip Blaiberg. 
După moartea sa, abatelui 
francez Boulogne, operat la 
1 mai 1968, ii revine titlu! 
de decan al supraviețuitori
lor cu inima grefată, urmat 
îndeaproape de un alt pa
cient al doctorului Barnard. 
Peter Smith, operat la 7 
septembrie 1968 și care în 
urmă cu o lună stirnea sen
zație la Johannesburg, dis- 
putind o partidă do tenis cu 
un campion.

Dar. in fața decesului Ini 
Blaiberg și u majorității ce
lorlalți operați (de la 2 ia
nuarie 1968 au fost efectuate 
in întreaga lume 150 de gre
fe cardiace), ce reprezintă 
oare supraviețuirea .excep
țională" a abatelui Boulogne 
sau a lui Peter Smith ? — 
se întreabă specialiștii. Se 
•știe astăzi că tehnica unor 
asemenea intervenții chirur
gicale este satisfăcătoare. Dar 
lipsa unui ser eficace, ca
re să combată fenomenul dc 
respingere, umbrește speran
țele pe care și lc-a pus în
treaga omenire în astfel de 
operații, mai ales după ră
sunătorul succes al celei efec
tuate asupra lui Blaiberg.

Dentistul
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