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Oamenii muncii din indus
tria județului Hunedoara, an
gajați cu întregul potențial 
tehnico-economic, cu totali
tatea energiilor lor creatoare 
în opera de refacere, de fina
lizare optimă a cincinalului 
actual și de pregătire a celor 
mai bune condiții pentru tre
cerea la înfăptuirea progra
mului economic al cincinalu
lui viitor, au dobîndit cea 
mai importantă și valoroasă 
izbindă pe marele front al 
muncii. In industria județu
lui Hunedoara prevederile 
planului de stat și angaja
mentele majorate aferente 
primului semestru al anului 
au fost îndeplinite cu suc
ces înainte de termen și la 
toți indicatorii.

Succes remarcabil, de 
înalt prestigiu și onoare pen
tru cei ce l-au făurit, înde
plinirea cu 2 zile mai devre
me a sarcinilor primului se
mestru constituie o contribu
ție de deosebită valoare a 
Hunedoarei industriale, la 
progresul economic al patriei, 
strălucită dovadă a hărniciei, 
priceperii, abnegației și dă
ruirii cu care au muncit in 
aceste șase luni din ultimul 
an al cincinalului cei peste 
85 000 salariați industriali

economică - interior 53 ; cultură-invă- | 
țămint - interior 41 ; administrație - ;
interior 68 ; prin Centrala cărbunelui - 
269. După ora 16, telefon de serviciu - 
1663.

Cu prilejul „Zilei învățătorului"

SOLEMNITATEA DECERNĂRII 
UNOR TITLURI Șl ORDINE 
LA CONSILIUL DE STAT

Cu prilejul „Zilei învățătoru
lui, la Consiliul de Stat a 
avut loc, luni la amiază, so
lemnitatea decernării unor titluri 
și ordine ale Republicii Socia
liste România.

Înaltele distincții au lost în- 
minate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general 
a! Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat.

La solemnitate au luat parte

Cuvîntul tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU
Stimați tovarăși,

Doresc, în primul rînd, să vă 
adresez dumneavoastră, tutu
ror acelora care au primit as
tăzi distincții și ordine ale 
Republicii Socialiste România, 
cele mai calde felicitări din 
partea Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, a 
Consiliuloi de Stat și a guver
nului patriei noastre. (Vii apla
uze) De asemnea, doresc ca, 
în numele conducerii de partid 
și de stat, să adresez felicitări, 
cu prilejul Zilei învățătorului, 
tuturor cadrelor didactice din 
tara noastră. (Aplauze puterni
ce).

A devenit o tradiție să sărbă
torim această zi în fiecare an 
și să facem, cu acest prilej, bi
lanțul activității desfășurate, 
să scrutăm viitorul spre a ve
dea ce avem de făcut pentru a 
asigura educarea tinerei gene
rații în spiritul dragostei fată 
de patrie, fată de partid, fală 
de cauza socialismului si comu
nismului. Putem. intr-adevăr, 
să fim mulțumiți de felul in 
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tovarășii Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Pană, Gheorghe Ra
dulescu, Virgil Trolin, Ilie Ver
del, Janos Fazekas, Manea Mă- 
nescu, Dumitru Popescu, Leonte 
Rautu. Miron Constantinescu, 
precum și Miron Nicolescu. 
președintele Academiei Republi
cii Socialiste România, Mlrcea 
Malita, ministrul învățămînlu- 
lui.

In semn de prețuire a perso

care cadrele didactice muncesc 
pentru educarea tineretului pa
triei. Avem rezultate bune în 
toate sectoarele învătămîntu- 
lui ; de altfel sînlem la înche
ierea anului școlar și se cunosc 
în linii generale rezultatele, 
care — așa cum am spus — 
sînt bune. Fără îndoială, aceste 
rezultate sînt o expresie grăi
toare a muncii pe care o de
pun cadrele didactice; ele sînt, 
totodată expresia atitudinii se
rioase, a exigentei tineretului 
nostru față de el însuși, a stră
daniilor sale de a învăța, de a 
folosi condițiile create de statul 
nostru pentru a-și însuși cît 
mai temeinic comorile științei, și 
culturii inaintatc. Am pu
tut să constatăm această 
atitudine înaintată și în împre
jurările grele din luna mai 
cînd. datorită inundațiilor catas
trofale. în multe județe a tre
buit să facem fată unor serioa
se greutăți. în aceste condiții, 
cadrele didactice, tineretul au 
fost alături de toți oamenii mun
cii, întelegînd că mai presus de 
orice era. în acele momente, 

din întreprinderile județului 
nostru. In același timp, el 
relevă cu pregnanță compe
tența, capacitatea de organi
zare și mobilizare a organi
zațiilor de partid, modul în 
care consiliile de administra
ție ale centralelor industria- 
ie, comitetele de direcție și 
specialiștii s-au preocupat de 
organizarea și conducerea ac
tivității economice, de valori
ficarea potențialului produc
tiv al județului.

Potrivit estimărilor prelimi
nare ale Direcției județene 
de statistică, bilanțul semes
trial va consemna depășiri 
substanțiale ale planului la 
producția globală, la produc
ția marfă vindută și înca
sată, la productivitatea mun
cii și livrări la export. Vo
lumul producției industriale 
suplimentare va întrece 80 
milioane lei.

Aceste creșteri valorice.au 
un puternic suport material 
în depășirea considerabilă a 
planului de producție, îndeo
sebi la produsele vitale pen
tru economia națională. Ast
fel, se vor asigura depășiri 
de 20 000 tone cărbune net, 
importante cantități de fier, 
plumb, zinc și metale nobile 
in concentrate, 8 500 tone 

nalului didactic pentru activi
tatea meritorie în domeniul in
struirii și educării elevilor și 
studenților și a contribuției a- 
duse la dezvoltarea învătămîn- 
tului și culturii din patria noas
tră, au fost dinsținși cu titlul 
de „Om de știință emerit al 
Republicii Socialisto România" 
tovarășii: Ștefan Bălan, Ale-

(Conttnuare in pag. a 2-a) 

datoria fată de patrie, dațoria 
de a acționa ferm, unit, sub 
conducerea partidului, pentru 
învingerea greutăților. Unanimi
tatea cu care tineretul, cadrele 
didactice — la fel ca întregul 
nostru popor — au răspuns che
mării partidului și au acționat 
în aceste împrejurări constituie 
o dovadă grăitoare a rezultate
lor activității educative a școlii 
noastre. Iată de ce, cu atît 
mai mult, tin să adresez în a- 
ceastă zi mulțumiri tuturor ace
lor care și-au îndeplinit și îșl 
îndeplinesc datoria fată de ta
ră, față de popor, față de tinere
tul patriei noastre. (Aplauze 
puternice).

Cunoașteți perspectivele dez
voltării României socialiste în 
următorii ani. înfăptuirea pro
gramului elaborat de Congresul 
al X-lea privind făurirea so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate în patria noastră vă 
cere în continuare eforturi se
rioase; nu ne îndoim că po
porul nostru va face aceste efsr-

(Conlinuare In pag. a 2-a) 

cocs, 10 000 tone oțel, 3 500 
tone laminate, 1 500 mc pre
fabricate din beton, aproape 
2 000 mc cherestea.

Bilanțul semestrial prile
juiește evidențierea dinamis
mului dezvoltării și moderni
zării industriei județului și 
in acest ultim an al cinci
nalului. Față de perioada 
corespunzătoare a anului tre
cut, valoarea producției glo
bale industriale este mai 
mare în acest semestru cu 
peste 680 milioane lei, spor 
obținut în cea mai mare 
parte pe seama creșterii pro
ductivității muncii în ace- 
lași interval cu aproape 5 500 
lei pe salariat.

Ansamblul acestor realizări 
de mare valoare economică, 
incorporează și munca en
tuziastă. rodnică a colecti
velor Centralei cărbunelui 
Petroșani și altor unități e- 
conomice din Valea Jiului. 
Minerii și-au sporit realiză
rile față de perioada cores
punzătoare a anului trecirt 
cu aproape 200 000 tone căr
bune extras, cu peste 80 mi
lioane lei la producția glo
bală și cu aproape 2 000 lei 
pe salariat la productivitatea 
muncii.

L. VASIU
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VIZITA TOVAKASULLII
NICOLAE CEAUȘESCU 

prin centrele de aprovizionare 
și desfacere ele Capitalei

Duminică dimineața, la ora 
șapte și jumătate, oră de clo
cot in piețe, oră in care piața 
este in toi, la „Filantropiei*, 
printre vjnzători și cumpără
tori apare tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, însoțit de primarul 
general al Capitalei, tovarășul 
Dumitru Popa. Este o nouă vi
zită, o investigație inopinată pe 
care secretarul general al parti
dului. președintele Consiliului 
de Stat, o întreprinde în .aces
te sectoare de marc interes 
pentru populația Capitalei, pen
tru București, care sînt pie
țele.

Vestea că secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, se află printre cei 
veniți să vîndă și să cumpere 
se răspinde.ște cu iuțeală și, 
din toate colțurile pieței, mul
țimea iese in intîmpinare, sa
lută, aplaudă, își manifestă bu
curia de a avea în mijlocul ei, 
la această oră matinală, pe 
conducătorul partidului și sta
tului, neobositul tovarăș 
Ceaușescu, omul care nu pre
cupețește nici o clipă, care 
uită de odihnă pentru a fi ne
încetat în mijlocul poporului, 
acolo unde poate fi întilnit ce
tățeanul cu preocupările lui, 
unde clocotește viața, unde se 
rezolvă problemele diurne. Lă- 
sînd de o parte, pentru mo
ment, gindul ațintit la calita
tea mărfii și la preț, cetățenii 
se angajează in dialog cu con
ducătorul partidului și statu
lui, își manifestă satisfacția 
deplină pentru modul în care

Plenara 
Comitetului 

județean de partid
Ieri, 29 iunie 1970, a avut loc 

la Deva plenara Comitetului 
județean de partid. Au luat 
parte membri și membri su- 
pleanți ai Comitetului județean 
de partid, membrii Comisiei ju
dețene de revizie, primi-secre- 
tari și secretari cu probleme 
de propagandă ai Comitetelor 
municipale și orășenești de 
partid, secretari și locțiitori de 
secretari ai unor comitete co
munale de partid, cadre de 
conducere din organizațiile de 
masă și obștești, lectori și pro
pagandiști, ziariști.

La lucrările plenarei au par
ticipat tovarășii IOAN ME- 
DREA, membru al Colegiului 
Central al P.C.R. și MIHAI 
PĂRĂLUȚĂ, șeful grupului de 
lectori de pe lingă C.C. al 
P.C.R.

Pe marginea referatului pri
vind „Preocuparea organelor și 
organizațiilor de partid, sindi
cale și U.T.C., pentru creșterea 
eficienței muncii de propagan
dă și politice de masă în sco
pul realizării sarcinilor econo
mice și întăririi disciplinei de 
partid și de stat“, au luat cu- 
vinlul numeroși tovarăși.

Participanții la plenară, dez
bătând activitatea desfășurată 
de către Comitetul județean de 
partid pentru înfăptuirea sar

este aprovizionată piața, pentru 
calitatea superioară a produse
lor și, in egală măsură, pen
tru nivelul accesibil și in me
reu scădere al prețurilor la ro
șii, la ceapă, fructe și la ce
lelalte produse ale grădinii și 
livezii.

Următorul punct al itinera- 
riului este piața „Ilie Pintilie". 
Această piață oferă aceeași pri
veliște generoasă de abunden
ță. Mai mult decît în oricare 
piață a Bucureștiului, aici „La 
Matache" vin să-și desfacă sur
plusul de produse lactate, zar
zavaturi. fructe etc. țăranii co- 
qperatori sau producători indi
viduali din Ilfov, Argeș, din 
părțile Sibiului și Brașovului. 
Se impun, de asemenea, prin 
cantitatea mărfurilor expuse 
spre vînzare. prin calitatea su
perioară a acestora, magazinele 
de desfacere ale comerțului de 
stat, centrele cooperației agri
cole de producție.

In hală, cumpărătorii găseau 
carne pe gustul fiecăruia, de 
porc, de vită, de pasăre.

Și aici, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu i se face spontan o 
călduroasă primire. Gospodinele 
îi ies în cale, se întrec în a-i 
strînge mina, în a-i ura bun 
sosit in mijlocul cetățenilor. 
Sint mărturii de netăgăduit ale 
încrederii, stimei și dragostei 
cu care masele, cetățenii patriei 
noastre înconjoară conducerea 
partidului și statului, pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

Pe itinerariu se înscrie și co
cheta piață ..Elefterie" din car- 

cinilor și măsurilor elaborate 
de Congresul al X-lea al P.C.R., 
de plenarele Comitetului Cen
tral in domeniul economiei, al 
vieții social-culturale au subli
niat că activitatea de propa
gandă și politică de masă a 
ținut și continuă să țină pasul 
cu marile transformări și pre
faceri ce au loc pe cuprinsul 
județului, a fost orientată spre 
mobilizarea maselor largi de 
oameni ai muncii la o muncă 
rodnică, la educarea lor în spi
ritul dragostei față de partid 
și patria noastră socialistă.

Discuțiile au evidențiat însă 
și faptul că alături de rezul
tatele bune în activitate au e- 
xistat și neajunsuri asupra că
rora Comitetul județean, orga
nele și organizațiile subordo
nate vor trebui să-și îndrepte 
atenția în viitor.

Pentru înlăturarea carențelor 
ce mai persistă în activitatea 
de propagandă, în munca poli
tică și cultural-educativă de 
masă și pentru ridicarea aces
teia la nivelul cerințelor, ple
nara a adoptat un plan de 
măsuri.

In încheierea lucrărilor ple
narei a luat cuvîntul tovarășul 
IOACHIM MOGA, prim-secre- 
tar al Comitetului județean (le 
partid. <

Vierul Cotroccni. Aici este iniil- 
nită aceeași atmosferă de în
destulare in aprovizionarea cu 
mărfuri și dc satisfacție pentru 
calitatea și prețul produselor.

Apoi, la „Națiunii*...
Și aici cetățenii se string in 

jurul secretarului general al 
partidului, intreeîndu-se in a-i 
adresa cuvinte de caldă primi
re. Este o adevărat efuziune 
dc sentimente în care se îm
bină respectul și afecțiunea, 
mulțumirea și recunoștința. 
După ce se vizitează hala, un
de buna aprovizionare cu carne 
de toate sortimentele, dc toate 
calitățile este o realitate ce dă 
satisfacții nu numai gastrono
mice, dar și vizuale, are loc o 
scenă de-a dreptul emoționantă. 
Cetățenii fac cerc in jurul to
varășului Nicolae Ceaușescu 
și-și declară deplina lor mul
țumire pentru modul in care 
este aprovizionată populația, își 
manifestă plenar sentimentele 
de gratitudine față de condu
cerea partidului și statului, față 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
personal, pentru grija pe care 
o poartă poporului, pentru fap
tul că in condițiile vitrege cau
zate de inundațiile catastrofale 
care au lovit țara noastră, 
populația Capitalei, are asigu
rată din belșug hrana, că nu 
se resimte lipsa din magazine 
și din piețe a nici unui produs 
ce ține de nevoile consumato
rului.

La „Traian", apoi la _Pan- 
telimon" și in continuare la 
„Obor-*, in forfota mulțimii ve
nite să facă piața, apariția to
varășului Nicolae Ceaușescu 
naște pentru moment o tăcere 
inspirată de simțul respectului, 
și îndată, inspirate tot dc a- 
celași simțămînt al respectului 
și dragostei, izbucnesc aplauze, 
se aud voci care rostesc „Tră
iască tovarășul Nicolae Ceau.șes- 
ou“, „Trăiască Partidul Comu
nist Român'1, „Vă mulțumim 
din suflet pentru faptul de a 
vă afla in mijlocul nostru".

S-a stat de vorbă cu cetă
țeni, bărbați și femei, cu vin
zători, cu responsabilii piețe
lor și magazinelor. Secretarul 
general al partidului s-a inte
resat de calitatea produselor și 
a dat indicații pentru evitarea 
în viitor a unor deficiențe ce 
se mai constată în aprovizio
nare, mai exact spus in echi
librarea, în raport cu cerințele, 
a distribuirii mărfurilor pe 
piețe.

Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu prin centrele de a- 
provizionare și desfacere ale 
Capitalei se încheie la piața 
„Dorobanți*. Și la acest ultim 
punct al itinerariului constată
rile sînt aceleași: produse su
ficiente și de bună calitate, 
prețuri accesibile. Cetățenii l-au 
primit pe secretarul general al 
partidului cu aceeași efuzie de 
sentimente, cu aceeași bucurie, 
cu optimism și încredere carac
teristice oricărei întîlniri a 
conducătorului partidului și sta
tului cu oamenii muncii din 
țara noastră.

(Agerpres)

Consumul de material lemnos - 
Anchetă pe coordonatele 

economica maximei exigențe!
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Litoralul românesc, irezistibi
lă atracție estivală pentru zeci 
de mii de turiști, din tară și de 
peste hotare, a primit duminică 
personalități de seamă: Șahin- 
șahul Iranului, Mohammad Re
za Pahlavi Aryamehr și împă
răteasa Farah.

Sosirea suveranului Iranului 
și a soliei sale a avut loc la 
ora 10, pe aeroportul „Kogul- 
niceanu". împreuna cu oaspeții 
au sosit vicepreședintele Con
siliului de Stat, Emil Bodnaraș, 
și membrii misiunii române ata
șate pe lingă șeful statului ira
nian în timpul vizitei în tara 
noastră, Constantin Stătescu, 
secretar al Consiliului de Stat, 
Pavel Silard, ambasadorul Ro
mâniei la Teheran, general.lo
cotenent Constantin Popa, loc
țiitor al șefului Marelui Stat 
Major, precum și Maria Groza, 
vicepreședintă a Consiliului 
National al Femeilor. Au sosit, 
de asemenea, Ardesir Zahedi, 
ministrul afacerilor externe a 
Iranului, Malektadj Alam, doam
na de onoare a Majestătii Sale 
împărăteasa Farah, Soltan Sa- 
nandaji, ambasadorul Iranului 
la București și alte persoane 
oficiale iraniene care îl însoțesc 
pe Șahinșah.

Întîmpinînd la coborîrea din 
avion pe înaltul oaspete, preșe
dintele Consiliului popular ju
dețean Constanta, Petre lones- 
cu, a exprimat, printr-un cor
dial „bun venit" pe meleagurile 
constăntene, sentimentele de 
simpatie și stimă pe care popu
lația județului le arată distinși
lor soli ai poporului iranian.

Se afla de fată Petre Nicolae, 
primarul orașului, și alte oficia
lități județene și municipale. 
După ceremonialul sosirii, oas
peții s-au îndreptat spre Ma
maia.

Suveranul Iranului, căruia a- 
ceastă stațiune îi este cunoscu
tă din trecuta sa vizită, admiră 
noile construcții, care se remarcă 
printr-o mai mare fantezie arhi
tecturală și un confort sporit.

Șahinșahul, împărăteasa .și 
persoanele oficiale române si 
iraniene urcă pe terasa hotelu
lui „Riviera* aflată deasupra 
celui de-al 14-lea etaj al clădi
rii. De aici, de sus, privirea cu
prinde desfășurată în evantai 
întreaga stațiune Mamaia, cu 
hotelurile ei pastelate din be
ton și sticlă înconjurată de în
tinse zone de umbră și verdea
ță, printre care șerpuiesc alei 
de asfalt. Arhitectul șef al ju
dețului. Marius Tutu, dă Șahin- 
șahului explicații referitoare la 
momentul actual și perspective
le de dezvoltare ale industriei 
turistice românești pe litoral.

Oaspeții se ‘îndreaptă apoi 
spre Constanta, pe noua auto
stradă care leagă Mamaia de 
Orașul-Port. Sînt străbătute lar
gile bulevarde constăntene. în 
aplauzele a mii de cetățeni. Pri
mul popas se face la unul din 
cele mal Interesante monumen
te de arheologie — Edificiul 
roman cu mozaic. De pe terasa 
construcției care adăpostește 
edificiul roman este admirata 
priveliștea portului modern al 
orașului în plină dezvoltare.

Inalții oaspeți se opresc apoi 
la Muzeul de arheologic car© 
prin cele peste 100 000 piese 
expuse rivalizează cu multe 
muzee similare din Europa.

Inalților oaspeți le-au fost o- 
ferite, la sflrșitul vizitei, o mi
lenară amforă de Tomis șl o 
serie de lucrări științifice de 
arheologie. Ei au semnat în 
cartea de onoare a muzeului, 
au apreciat modul de prezenta
re si valorificare a pieselor mu
zeistice. bogata activitate a co
lectivului.

De la Constanța, coloana de 
mașini pornește spre Mangalia, 
prilej de a admira noile frumu
seți de la Agigea, Eforie Nord 
și Eforie Sud. Se face un tur 
prin noua constelație a litoralu
lui românesc — Venus,. Jupiter, 
Saturn — numele unor admira
bile ansambluri de mari hote
luri si cochete vile care mate
rializează îndrăzneala în con
cepție a arhitectilor români șl 
programul de dezvoltare a tu
rismului pe litoral, elaborat de 
statul nostru. Un scurt și plă
cut. popas are loc apoi în „sa
tul de vacanță” al stațiunii 
Neplun.

Seara, președintele Comite
tului Executiv al Consiliului 
popular județean Constanta, 
Petre Ionescu, și soția, au oferit 
un dineu în onoarea Șahinșa- 
hului Mohammad Reza Pahlavi 
Aryamehr și împărătesei Farah.

Majestătile Lor Mohammad 
Reza Pahlavi Aryamehr, Șa
hinșahul Iranului, și împără
teasa Farah, aflati pe litoral, 
și-au petrecut dimineața de luni 
în largul Mării Negre la bordul 
vasului-școală Mircea.

La sosirea în portul Manga
lia, solii poporului iranian, îm
preună cu vicepreședintele Con
siliului de Stat, Emil Bodnaraș, 
și celelalte persoane oficiale 
iraniene și române au fost sa
lutați de viceamiralul Grigore 
Marteș, comandantul Marinei 
Militare.

în larg, silueta sveltă bine 
cunoscută a vasului se leagănă 
ușor. Ofițerii și marinarii elevi 

-sînt aliniati pe puntea navei. 
Inalții oaspeți urcă pe vas. Sînb 
intonate imnurile de stat ale 
Iranului și Republicii Socialiste 
România. Pe catarg se înalță, 
alături de pavilionul româneso 
cel al Iranului. Comandantul 
școlii de ofițeri de marină, că
pitanul de rangul întîi Ilie Ște
fan, și comandantul navei, căpi
tanul de rangul întîi Alexandru 
Hîrjan, prezintă raportul ; „Na
va este gata de drum". Sînt 
momente de un anumit ceremo
nial care fac parte din atmos
fera specifică a vieții marină
rești.

Suveranul Iranului și împără
teasa Farah ascultă cu atenție 
prezentarea istoricului navei, a 
activității școlii de ofițeri. Va
sul Mircea, aflat în serviciu 
din 1939, datorită amenajărilor 
efectuate în 1965 a devenit una 
din cele mai moderne nave- 
școală cu vele din lume, asigu.* 
rînd în cele mai bune condiții

(Continuare in pag. a 4-a)

I Aliajul durabil |
| al cuvintului I

Pe Rlieiole forestiere ale refacerii
• Există un front larg pentru extinderea înlocuitorilor metalici. De ce nu 

se acționează cu mai multă hotărîre și convingere în acest sens ?
• Cum folosim și îngrijim zestrea de lemn a minei ?

I
I
I

I

și faptei
Ca un răspuns entuziast 

și plin de demnitate la che
marea partidului pentru rea
lizarea unor sporuri de pro
ducție cit mai substantiate, 
minerii Văii Jiului s-au echi
pat in haine de lucru și in 
ultima duminică a semestru
lui 1... Abatajele și galeriile 
adincului au frematat de pli
nătatea gestului lor solidar, 
de căldura sufletylui mine
resc la o înaltă temperatură. 
In aceasta flacără, alaiuri de 
utilajele de tehnicitate mări
tă care ciștigă tot mai mult

m unicîpală
Noi obiective se pregătesc 

de recepție

Săplămina trecută, bă
tălia pentru refacerea drumu
rilor forestiere distruse a 
continuat 'cu intensitate și 
succes. Au fost astfel redate 
circulației drumurile auto 
Lolaia, Voievodu, Aușel, 
axial Jiul de vest și alți 10 
kilometri de drumuri pentru 
tractoare la exploatările fo

restiere Maleia, Pirîul lui 
Moruș, Bula, Pietroasa și 
Mierleasa.

Echipele de muncitori ale 
I.C.F și U.E.L. lucrează în 
ritm intens pentru punerea 
în circulație a drumurilor fo
restiere Valea Seacă, Girbo- 
vu și Polaliște.

Se descliide un nou orizont

I (Continuare In pag. o 3-a) I

Pe șantierele dc locuințe și 
edilitar-gospodărcști din Valea 
Jiului se desfășoară in aceste 
zile o largă acțiune de recep
tion are ori de pregătire pentru 
predare a unor noi obiective. 
Printre acestea se numără blo-

\______________________

curile de locuit A3 Lupeni (88 
apartamente) și Al Lonca (20 
apartamente), alimentareu cu 
apă Isc-roni (Aninoasa). stația 
de auto-moto Livczeni și că
minul de nefamiliști dc la 
Vulcan.

Ieri a început, din putui 
de aeraj nr. 2 al minei Livc
zeni, săparea celui de al doi
lea orizont, situat la cota 
575. Importanta deosebită a 
lucrării derivă din faptul că

în anul 1972 pe aici vor ieși 
spre lumină primele tone de 
cărbune extrase din abataje
le minei Livezeni, galeria 
constituind artera principală 
de transport a produsului ex
ploatat.

Fără îndoială, in ultimul 
timp mai ales, la unitățile mi
niere ale Văii Jiului — mari 
consumatoare dc lemn — s-a 
acționat cu destulă hotărirc și 
eficiență, in lumina sarcinilor 
trasate de partid, spre o folo
sire cit mai rațională a mate
riilor priipe Și a materialelor, 
urmărindu-se concretizarea în
tregului complex de măsuri 
pentru diminuarea consumuri
lor specifice, in scopul ridică
rii calitative a activității eco
nomice pe ansamblu. Prevede
rea, ca pină la finele lui 1970, 
consumul de lemn de mină să 
scadă, față de realizările anu
lui precedent, cu 1,5 mc la 1000 
tone cărbune extras, caută să 
răspundă stringențelor actuale 
privind recuperarea grabnică a 
pagubelor produse de calami
tăți și, in consecință, colective

le minerești se străduiesc să 
contribuie cît mai substanțial 
la reducerea consumului de 
lemn la fronturile de lucru, in 
vederea asigurării unor premi
se de valorificare superioară a 
masei lemnoase.

După trecerea primelor 5 luni 
ale anului curent, situația pe 
bazin, la indicatorul consum 
specific de lemn de mină, este 
satisfăcătoare : 30,9 mc/1000
tone, ceea ce reprezintă o e- 
conomic de circa 1 mc/1000 
tone extrase în perioada res
pectivă. realizare în care se 
incorporează și îndeplinirea 
plantilui la susținerea metali
că in proporție dc 120 la sută. 
Sub acest aspect, s-a făcut 
simțit, îndeosebi, aportul colec
tivelor E. M. Lupeni, E. M. 
Vulcan, E. M. Aninoasa, E. M. 
Petrila și E. M. Paroșeni.

Nu se află, incă, la nivelul 
sarcinilor și posibilităților exis- 
lento rezultatele obținute ia 
ceea ce privește consumul do 
cherestea rășinoase și. mai a- 
les, cantitățile de material lem
nos folosite la lucrările de in
vestiții. In sensul amintit, ex
ploatările miniere Dilja. Pe
trila și Paroșeni nu stau bino 
deloc.

Pentru a ne edifica, intr-o 
oarecare măsură, asupra cau
zelor care au condus la con
sumuri ridicate la aceste uni
tăți >i in vederea înregistrării 
posibilităților de remediere, în. 
domeniul ta atare, ne-am adre
sat unor factori direct răspun
zători de realizarea unei efi-

Ing. Traian MOLLER

(Continuate In pag. a 3-a)

valorice.au


2 Steagul roșu
MARȚI .10 IUNIE 1970

Cuvîntul
NICOIAE

tovarășului

luri, va realiza in bune condi- 
puni acest vast program. Dar, 

■pe lingă eforturi, se cei. lol- 
odală, cadre bine pregătite in 
toate domeniile de activitate. 
Construcția societății socialiste 
ș» comuniste nu se poale tace 
docil pe baza celor mai avan
sate cuceriri ale șliinlei și teh
nicii, iar dhmneax oaslră. slu
jitorilor școlii — inccpind de la 
educatoare pinii la profesori 
universitari - vă revine sarci
na de a asigura formarea și 
Instruirea în acest spirit a ca
drelor de miine ale patriei 
noastre. Este o misiune fru
moasă, caro cerc spirit de abne
gație, mullfi rfibdare — si, în 
același timp, energic, exigentă, 
pasiune, spre a tace din tine
rele vlăstare alo tării buni con
structori ai socialismului, buni 
cetățeni ai patriei, gala să facă 
totul pentru Înălțarea si ferici
rea ei. (Aplauze puternice).

In anii care au trecut de la 
eliberarea tării, cadrele didac- 
ti> o au înfăptuit întotdeauna 
cu consecventă politica marxisl- 
îoninislă a partidului nostru : 
sinloni convinși că si în viitor 
ele vor munci cu abnegație si 
dăruire nenlru înfăptuirea aces
tei politici adueîndu-si contri
buția la realizarea programului 
de dezvoltare socialistă a patri
ei. (Vii apalU7C).

S-o spus foarte just aici că 
va trebui să acordăm o perma
nentă atenție educării tinerolu
lui nostru în spiritul patriotis
mului socialist, al prieteniei șl 
frăției dintre oamenii muncii, 
fără deosebire de naționalitate. 
In România trăiesc oameni de

dileriic noliooălilâU — și toi 
ceea ce s-a creol pe aceste mo
leagun este rezultatul muncii 
lor înfrății'' și făurirea socia
lismului est rezultatul muncii 
lor c omun<. In inc ere St ile 
prin care a trecut tara noastră, 
datorită inundațiilor, s-a evi
dential poate mai mult ca ori- 
< ind solidaritatea și unitatea 
trainică a tuturor oamenilor 
muncii din patria noastră, fără 
deosebire de naționalitate, s-a 
sudat și mai mult această uni
tate. Școlii îi revine menirea 
nobilă, de răspundere, de a 
contribui la formarea si educa
rea întregului nostru tineret in 
spiritul prieteniei și frăției din
tre poporul român și nationality 
iile conlocuitoare, al unității 
întregului popor. (Aplauze). In 
același timp școala trebuie să 
sădească in inimile tinerilor, ^n 
mintea lor. ideile solidarității 
internaționale, ale prieteniei cu 
popoarele țărilor socialiste, cu 
popoarele de pretutindeni în 
spiritul idealurilor păcii si co
laborării ; tineretul nostru tre
buie să fie în primele rînduri 
ale luptei pentru afirmarea a- 
cestor înalte idealuri, deoarece 
numai in coriditiuni de pace, 
de coooerare pașnică între toate 
poDOarele. se noate asigura dez
voltarea rn succes a construc
ției socialismul!1’ si comunismu
lui, se poate clădi viitorul mai 
bun al omenirii. (Aplauze pu- 
lernice).

Doresc în încheiere, să vă 
urez încă o data, dumneavoas
tră. tuturor cadrelor didactice, 
noi si noi succese in activita
tea ne care o desfășurali. mul
tă sănătate si fericire. (Aplau
ze puternice, prelungite).

o O
(Urmare din pag. 1)

sondru Climescu, Alexandru 
Codarcea. Milliade Filipescu, 
Teodor Goina. Mendel H.iino- 
vici, Caius lacob, Vasile Radu, 
Henxus Răduleț și Att;la Szabo.

Altor 100 de cadre didactice 
le-au fost acordate titlurile de 
..Iholesor universitar emerit al 
Republicii Socialiste România', 
„Profesor emerit al Republicii 
Socialiste România'. „Învățător 
emerit al Republicii Socialiste 
România* și ..Educatoare emeri
tă a Republicii Socialiste Româ
nia',

Cu același prilej, a fost con
ferit ordinul „Steaua Republicii 
Socialiste România*, clasa a 
ll-a profesorului universitar 
CristoforSimioncscu și „Ordinul 
■Muncii', clasa a H-a, tovărăși
ilor prof. univ. George C-iucu. 
prof. Francisc îzsak, prof. Sofia 
IPușcașu. învățătorului Arnold 
Slommer și prof. univ. Dimitrie 
Todoran.

O

Din rindul celor decorați au 
luat cuvinlul acad. Remus Ra
dulei, profesor la Institutul 
Politehnic „Gh. Gheorghiu-Dej' 
din București, prof. Maria Fa
nache din Sibiu, prol. Francisc 
Îzsak, inspector general al In
spectoratului școlar al județu
lui Covasna și prof. Ion Ciula- 
cu. directorul liceului ..Ion 
Slavici" din PanciU, care și-au 
exprimat sentimentele de adiD- 
că mulțumire pentru grija ce ® 
poartă partidul și guvernul șco
lii și corpului didactic, pentru 
înaltele distincții primite.

In încheierea solemnității, 
primit cu entuziaste aplauze a 
hiat cuvintuȚ_LovarăsuL Nico- 
lao Ceaușcscu.

Secretarul general al partidu
lui, ceilalți conducători de par
tid și de stat care au participat 
la solemnitate s-au întreținut 
apoi, într-o atmosferă caldă, 
tovărășească, cu cei decorați.

(Agerpres)

Ziua Învățătorului
Alături de dascălii din în

treaga tară, corpul didactic din 
Valea Jiului, format din educa
tori, învățători, profesori, maiș
tri contribuie din plin la for
marea omului societății socia
liste. multilateral dezvoltat, cu 
un profil spiritual și moral e- 
]c-\al, corespunzător etapei de 
dezvoltare in care ne aflăm.

Măsurile luate de partidul și 
statul nostru pentru îmbunătă
țirea permanentă a condițiilor 
de viață și activitate ale slu
jitorilor școlii impun acestora 
să nu precupețească nici un 
efort, să se dăruiască total, pa
sionat pentru îndeplinirea cu 
cinste a sarcinilor care le stau 
in față.

In Valea Jiului au funcțio
nal. în anul de învățămînt ca
re s-a încheiat recent, un nu
măr de 33 unități preșcolare, 
13 școli generale cu clasele 
1—IV. 23 școli generale cu cla
sele I—VIII și I—X. 5 licee 
teoretice cu secții serale și fără 
frecvență, un liceu de specia
litate cu profil minier și elec
tro, 2 grupuri școlare miniere 
(in cadrul cărora funcționează 
două școli de maiștri și două 
școli tehnice), o școală de mu
zică și arte plastice, o școală 
sportivă de elevi, o școală 
populară de artă. 2 case de 
pionieri și o casă de copii la 
Uricani. Chiar și simpla enu
merare a acestor unități școlare 
fn care învață peste 25 000 de 
elevi, fii de muncitori, țărani, 
intelectuali sub supravegherea 
atentă a peste 1 200 de slujitori 
ai școlii ne poate facilita o pri
vire de ansamblu asupra dez
voltării fără precedent, impo
sibil de bănuit înainte, la care 
a ajuns invățămîntul din Va
lea Jiului in anii socialismului. 
Numai în anul școlar precedent 
s-au ridicat in municipiul nos
tru noi localuri de școli, la 
Uricani, Lupeni, Vulcan și Pe- 
trila. iar pentru anul școlar vi
itor alte obiective se află în 
lucru.

Ca urmare a muncii susținu
te. a exigenței și priceperii 
profesionale a dascălilor, la 
care s-au adăugat toți factorii 
care concură la ridicarea ca- 
litativă necontenită a procesu
lui instructiv-educativ, sub în
drumarea organelor municipale 
de partid și de stat, in acest 
an școlar elevii au obținut re
zultate superioare la învățătură 
față de anul școlar precedent, 
alit sub aspectul procentajului 
de promovați cit și al cunoștințe
lor asimilate. La clasele I—XII 
procentajul pe municipiu este 
de 88.47 la sută promovați, 
ceea ce, trebuie să recunoaș
tem și să subliniem, constituie 
ud succes care insă, se cere 
a fi confirmat și amplificat in 
viitor.

Anul școlar care s-a încheiat

a constituit primul pas spre 
trecerea la generalizarea învă
țământului obligatoriu de 10 ’ 
ani. De aceea, o atenție deo
sebită a fost acordată de către 
toți slujitorii școlii bunei des
fășurări a procesului de invă- 
țămint și instruirii practice a 
elevilor din clasele a IX-a de 
la școala generală. Rezultatul 
la învățătură a fost și aici bun 
materializindu-se în procentajul 
de 85 la sută promovați. Efec- 
tuind practica in cadrul atelie- 
relor-școală. precum și în în
treprinderile industriale din 
Valea Jiului, elevii acestor clase 
au acumulat cunoștințe și de
prinderi prețioase care le vor 
fi de un deosebit folos după 
încheierea școlii in activitatea 
de zj cu zi.

Efectele concrete ale muncii 
corpului didactic s-au putut ve
rifica și cu prilejul diferite
lor concursuri și olimpiade la 
care elevii din Valea Jiului au 
obținut numeroase premii și 
mențiuni, ridicind și mai sus 
prestigiul școlii din Valea Jiu
lui.

La bilanțul pozitiv în dome
niul instrucției și educației pe 
care acum, cu prilejul „Zilei 
învățătorului", sintem in mă
sură să-l facem, un aport deo
sebit au avut organizațiile de 
pionieri și U.T.C. care au ve
gheat asupra educării comunis
te a tinerei generații și a pre
gătirii sale temeinice pentru 
nevoile vieții spirituale și ma
teriale. Acțiunile variate, edu
cative, diversificate după gus
turi și aptitudini, realizate in 
cadrul organizațiilor de pionieri 
și U.T.C. au contribuit la rea
lizarea unui echilibru necesar 
intre aspectul informativ și cel 
formativ al învățământului, au 
deprins pe elevi cu normele de 
conviețuire in societate, le-au 
deschis noi orizonturi, solici- 
tindu-le fantezia, inventivitatea, 
curajul, inteligența, recreindu-i, 
in același timp, în mod plăcut 
și util.

Munca plină de satisfacții, de 
neprevăzut dar și de importan
te riscuri morale a educatoa
relor, învățătorilor, profesorilor, 
maiștrilor este recompensată de 
societate în chipul cuvenit. 
Prestigiul social și spiritual de 
care se bucură slujitorii școlii 
se află in raport direct cu re- 
zultatele trudei lor, cu izbin- 
zile foștilor lor emuli pe planul 
activității de utilitate naționa
lă. Acum, cu prilejul „Zilei în
vățătorului' adresăm tuturor 
celor care și-au făcut din in
strucție și educație o profesie 
și un crez de viață, urări de 
sănătate și fericire, de muncă 
rodnică in realizarea misiunii 
cu care au fost investiți de 
partid și popor.

Petre MARCU 
Constantin PASCU

fotba’. s-s miiHi campionatul diviziei a
10 PUNCTE

Poale ca 
sini sigur), 

echipele din deplasare ou ob
ținui, in cele 8 meciuri, 10 
puncte. Adică, mai mult de 
jumătate.,— „partea Icului". 
Să vedem ceva neobișnuit 
Jn asta ? Nu. Eu cred că nu. 
Poate c o urmare a îndrăz
nelii inoculate a fotbalului au
tohton, campionatul intern, 
de către participanta la ma
rele „lestin" din capitala Me
xicului? Sau, doar primul 
simptom al „oboselii" (ca să 
nu-i spunem alllcl) carc-i cu
prinde subit pe sensibilii

I
I
I
I
I
I
I
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I
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I 
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Ca niciodată 
iciodală (că nu

balcanică" au capotai pentru 
că așa... le sta lor bine în 
Ținal de campionat. Sau, o li 
lost prea cald la Craiova șl 
„mexicanii’ de la Dinamo 
sînt mai acomodați...

U.T.A., in șprinl irezisti
bil spre titlu, a cișligal la 
Ploiești, in fala unei echipe 
„cu probleme". Nu c prima 
dală cind IJ.T.A. cîștigă in 
deplasare in acest retur și 
nu c prima oară cînd pără
sește cu fruntea sus te
renul din Ploiești. De ce să 
ne mirăm. A fost prea urgi
sită, echipa arădeană după

Radiografia etapei
noștri fotbaliști spre finiș de 
campionul... Cine știe ? Cert 
e că — poate să vi se pară 
paradoxal sau nu — rezultate
le etapei de reluare a dispu
tei fotbalistice interne nu ar 
trebui să mire pe nimeni. Și 
nu numai alit: nu ar trebui 
să determine pe nimeni in a 
crede că, de-acum totu-i... clar 
și „fură probleme", că nimic 
nu se v u mai schimba Ei, 
nu-i chiar așa 1

Politehnica lași, cu studenfi 
in -sesiune și fierbinte dorin
ță de... evadare din umbră, a 
ciștigat la Brașov. A cișligal 
însă in tafa unui 
inzeslial cu un
puncte care doar aparent nu 
poale fi depășii de cei ce 
vin... .Stegarii" brașoveni, 
pare-mi-șe, se ..joacă cu fo
cul". De ce ? Nu-i înțeleg.

Pe litoral, Farul a învins 
net echipa din Pitești: 3—1. 
Bazil Marian, cunoscător de 
vechi carențe conslănfene

adversar 
bagaj de

ca 
pre

„catastrofa" poloneză 
acum, cind și-a revenit., 
multi să nu îngroape și ea I 

Rapid — Steaua un derby 
ratal. Pe ce criterii sini de
semnate, dinainte, mecjurile 
— derby 
După — da, in lunc/ie de joc 
și de ardoare și de spectacol 
(pentru că rivalitate sporti
vă există mai înlre toate di
vizionarele noastre A). Un 
meci slab, deci, mulțumitor, 
pentru ambele echipe ce 
rivnesc la titlu.

La Cluj, înfruntarea locală 
a dat cîșlig de cauză celor... 
mici. C.F.R.-uI vrea să-și aș
tepte sora mai mică, din Ti
mișoara in prima divizie. Va 
reuși ? Să vedem I Deocam
dată șanse scriptice există.

Dembrovschi i-a marca) un 
goi lui Felix, i-a marcat ! Lui 
Calona nu a reușii. Se mai 
întimplă I Crișul „trage" tare. 
Mai ales în deplasare. Foar
te bun acest 0—0.

n-am să înțeleg.

(cei puțin așa se credea), n-a Si. în sfîrșil. Jiul. Cunos-
putut să preînlimpine inlrîn- cînd faptul că A.S.A. e de-
gerea noii sale echipe. mult „picată". Ozon și-a tri-

Dinamoviștii bucureșleni mis elevii la victorie. l.a
nu trebuiau să piardă la Cra
iova. Și n-au pierdut. Au cîș- 
ligat. Dumitrache, deși, ca 
de obicei, a înscris un gol, 
se menține pe linia ultimelor 
evoluții din Mexic, adică 
șters. Craiovenii, fără suflu, 
supărati probabil, de eșecu
rile din neînsemnata „Cupă

victorie sigură. 3—0 însă, a- 
cesl 3—0 cu... iz de Repre
zentare. ne face să credem 
că echipa merge. Și ne dorim 
acest lucru. Mai ales acum 
in preajma meciului cu Ra
pid.

V. TEODORESCU

fotbalul ?
Dacă da, atunci vă anun

țăm că îl puteți practica or
ganizat, pe teren obișnuit, 
fără a vă mai expune ac
cidentelor pe străzi sau unor 
critici (juste) din partea ce
lor ce vor să se odihnească... 
tocmai cînd voi aveți chef 
de joacă. Mijlocul de prac
ticare a acestui joc devenit 
atit de popular in lumea 
întreagă este simplu : in fie
care duminică, între orele 
9—13, vă puteți prezenta la 
stadionul Jiul din Petroșani, 
la antrenorul Emil Ciurdă- 
rescu, care vă va lua în e- 
vidență, apoi veți trece îm
preună la lucru.

Este o măsură bună, lău
dabilă și, mai ales, necesară, 
verificarea aptitudinilor fot
balistice ale copiilor localnici, 
depistarea și trierea celor 
mai talentați dintre ei care 
trebuie crescuți, educați și 
instruiți cu grijă în tainele 
fotbalului. Se simte imperios 
necesitatea promovării ele
mentului local in formațiile 
noastre divizionare, care să 
dea un plus de stabilitate și 
durabilitate echipelor, care 
să atragă și să domine ele
mentul pasager. Or numai 
așa se poate realiza promo
varea, prin creșterea și spri
jinirea de timpuriu a celor 
mai dotați copii, prin pregă
tirea lor cu atenție și pasiu
ne, acordîndu-le credit în 
echipele mari, pe măsura 
dezvoltării potențialului lor 
fizic și tehnic.

Deci, copii între 11—14 ani, 
sinteți așteptați în " .. 
duminică, intre orele 9—1 
la stadionul Jiul 
șani, de către 
Emil Ciurdărescu.

fiecare
13, 

din Petro- 
antrenorul

D. G.

Canotorii
la înălțime

VARȘOVIA 28 (Agerpres). — 
Peste 100 de sportivi și spor
tive din România, Finlanda, 
R. D. Germană, Suedia, Un
garia, U.R.S.S. și Polonia par
ticipă la tradiționalele regate 
de caiac-canoe ale Poloniei ce 

■ se desfășoară la Bydgoszoz.
Fapt poate fără precedent în 
analele concursurilor de acest 
gen, subliniază corespondentul 
Agenției de presă PAP, dar 

• toate finalele (8 la număr) dis
putate in prima zi, au fost ciș- 
tigate de reprezentanții unei 
singure țări : acei ai României, 
care au demonstrat o pregătire 
excelentă. Iată învingătorii i 
caiac simplu feminin ; Viorica 
Dumitru; caiac simplu mascu
lin r Aurel Vernescu; caiac du
blu masculin : Vernescu — 
Sciotnic; caiac 4 România i 
Sciotnic, Vernescu—lacob; Ru- 
■jcnco; caiac 2 10 000: Torente, 
Varabicv; caiac 1 10 000 : B. 
Vasile; canoe 2 10 000: Cova- 
liov — Patzaichin; canoe 1 
10 000 i Butelchin.

Rezultate tehnice
Steagul roșu — Politehnica 0—1
Farul — F. C. Argeș 3—1
CI .R — „U" Cluj 1—0
„li" Craiova — Dinamo București 1—2
Dinamo Bacău — Crișul 0—0
Steaua — Rapid 1—1
Petrolul — U.T.A. 1—2
A.S.A. Tg. Mureș — Jiul 0—3

Etapa viitoare (mîine 1 iulie)
C.F.R.
Steaua
A.S.A. Tg. Mureș 
Dinamo București 
Politehnica
Crișul
Jiul
U.T.A.

— F. C. Argeș
— Steagul roșu
— Dinamo Bacău
— Farul
— Petrolul
— „U° Cluj
— Rapid
— „U" Craiova

Purificări

LA ȘTRAND, LA LUPENI

la Minerul lupeni
In campionatul diviziei C 

de fotbal, recent încheiat, echi
pa Minerul Lupeni a avut o 
comportare bună, ocupind un 
onorabil loc III. Dc-a ‘ 

«celor 30 de etape, 
gătiți de antrenorii 
rare și Ioan Vlad au evoluat 
meritoriu, acasă și in depla
sare, aflindu-se tot timpul in 
preajma liderului — U. M. Ti
mișoara — care, în final, a cî.ș- 
tigat dreptul de participare la 
barajul pentru promovarea în 
divizia B. Sigur că iubitorii 
fotbalului din Lupeni așteptau 
mai mult de la favoriții lor. 
Și aceștia puteau mai mult. 
Au avut toate posibilitățile. 
Una din cauze ar fi însă lo
tul restrîns de jucători și di
ferența de valoare dintre ei, 
in vreme ce Bulbucan, Mihai, 
Gnizea (ultimii doi foști la 
Jiul), care optaseră pentru Mi
nerul Lupeni, n-au putut fi le
gitimați.

O altă cauză, care ni se pare 
mai acută, a fost indisciplina 
unor jucători, viața nesportivă, 
superficialitatea in pregătire, 
menajarea excesivă, lipsa de la 
antrenamente, urmărirea unor 
interese personale. Dominați de 
asemenea ginduri, unii compo- 
nenți ai echipei nu și-au arun
cat in luptă toate polențole, nu 
au apărat așa cum ar fi tre
buit culorile formației pe care 
o reprezentau, știind că sînt 
titulari și nu prea au înlocui
tori. Vreme de un campionat, 
consiliul secției de fotbal a 
A. S. Minerul Lupeni și' cei 
doi antrenori le-au trecut cu 
vederea jucătorilor o serie de 
abateri, o serie de manifestări 
străine terenurilor noastre de 
Joc, străine tinerilor noștri 
sportivi. Drept urmare, s-a a- 
juns ca la meciul Minerul Lu
peni — U. M. Timișoara să 
izbucnească pe teren și în tri- 
bane un incident de proporții 
ou urmări aspre : ridicarea 
dreptului de joc echipei Mine
rul Lupeni, pe teren propriu, 
a șase întilniri oficiale. O sanc-

lungul 
elevii pre- 
Cornel Că-

țiune severă care-i privează pe 
fotbaliștii din Lupeni de avan
tajul terenului de joc și al pu
blicului, în partide din viito
rul campionat 
lupenenii vor 
mafi.

Acum, cînd 
pionatului s-au 
s-a prîviit mai ____ ... ____
Ia evoluția echipei, la compor
tarea coinponenților săi. s-a 
trecut la măsuri energice. A 
început acțiunea de purificare 

_a formației de unele elemente 
care, deși au contribuit la pro
gresul echipei, au contribuit in 
egală măsură și la unele insuc
cese ale ei. la alimentarea cli
matului nesănătos din sinul ei. 
Pentru comportarea nedemnă 
în societate și indisciplină pe 
terenul de joc. instigind ade
sea colegii și publicul la inci
dente nedorite, jucătorii Șafar 
și Ambruș au fost scoși din 
echipă. De asemenea, s-a re
nunțat la serviciile lui Mațan- 
ga și Preoup pentru absențe 
de la antrenamente, indiscipli
nă. urmărirea unor interese 
personale.

Coi care se ocupă de desti
nele fotbalului la Lupeni. unde 
acest sport atît de îndrăgit are 
o frumoasă tradiție, sînt hotă- 
rîți să pună bazele unei noi 
echipe în care să mențină nu
mai jucători tineri, talentați, 
atașați do culorile clubului, ou 
care să urce treptele unei ca
tegorii superioare în fotbalul 
nostru, lucru pe care-1 încear
că. fără izbîndă do oîtîva ani 
buni.

La Lupeni există o mină 
do oameni entuziaști, pasionați 
de sport, există și mulți ti
neri talentați. a căror price
pere și preocupare ar putea da 
rezultate bune intr-un viitor 
nu prea Îndepărtat. Este nevoie 
însă de mai multă exigență și 
disciplină, de un sprijin mai 
substanțial din partea organe
lor competente.

cînd. se pare, 
avea ginduri

conturile cam- 
încheiat,. cind 

atent în urmă

G. DINU

BELGRAD 29 (Agerpres). 
— Cu o rundă înainte de 
terminarea turneului interna
țional de șah de la Skoplie, 
in fruntea clasamentului se 
menține marele maestru so
vietic Mark Taimanov cu 
10,5 puncte, urmat de Va- 
siukov — 10 puncte, Florin 
Gheorghiu — 9,5 puncte, Ma- 
rovici — 8,5 puncte, Matulo- 
vici, Gligorici. Matanoviei, 
Florintos, Balașov — toți cu 
cite 7,5 puncte, Brown — 7 
puncte, Reshewsky — 6,5 
puncte și o partidă întrerup
tă etc.

Șahistul român Florin 
Gheorghiu, care a jucat bine

Dimineața, după ora 8, cînd 
soarele, atît de negrăbit în ul
timul timp, mîngîie deja, cu 
sclipirile-i diamantine, moi și 
calde, iarba și apa, stropii de 
apă și firele de iarbă, am so
sit la ștrand, la Lupeni.

La ștrand. Ia Lupeni... Argu
ment imbatabil de sănătate. 
Duminică dimineața, toate au
tobuzele de pe ruta Petroșani 
— Uricani și-au revărsat pasa
gerii în Lupeni, u.șurîndu-se. 
Nu era nevoie să știi încotro 
s-o apuci, necunoscător fiind 
in ale locului. Cursul străzii 
avea, parbă, un singur sens : 
spre ștrandul din Lupeni — 
un adevărat vulcan erupt de 
veselie.

Voioșie stenică, elanuri tine
rești dezlănțuite. Corpuri ară
mii. bronzate, pietroase: tru
puri unduioase, zglobii și feline 
devreme, leneșe spre prînz.

Ștrand cu farmec... .Apă bună 
și iarbă multă, umbrele de soa
re. două trambuline care nu 
s-au odihnit nici un moment 
o zi întreagă, copii mici și 
mari, cu tați, cu mame sau 
singuri, cu bărci, cu lopeți, cu 
ghitare și... pretenții la voci 
de canțonetei napolitani, cu 
zîmbete pe buze...

Un chioșc, 
„Lebădă" și cu prăjituri — mai 
vechi, mai noi ! — cu citro
nadă foarte rece și fără... co
niac și bere (Corect. Ăsta da, 
ștrand !), stație de amplificare 
cu muzică antrenantă, o frîn- 
ghîe și două inele aeriene, ba-

re paralele și dușuri... supărate, 
picurind arar și fără vlagă.

Soare cald, apă bună, piei.» 
roși» ș» apoi 
tale.

La ștrand, la

bronzate, sănă-

Lupeni !

v. r.

Dar la Petrila ?• • I
fost posibi- 
ștrand alit 

bazine

Dacă la Lupeni a 
lă amenajarea unui 
de frumos — cu două 
de înot, bărci de agrement, co
laci de cauciuc, umbrele, bănci, 
chioșc cu răcoritoare. spatii 
verzi pentru plajă, aparate de 
gimnastică și... muzică prefera
tă — aceasta înseamnă pasiune 
și preocupare din partea con- 

locali- 
pentru
Lupe-

ducerii preparației din 
tale. înseamnă interes 
asigurarea locuitorilor 
niului, si nu numai a lor, cu o 
modernă și încăpătoare bază 
de agrement. Coca ce nu se 
poate spune despre gospodarii 
Petrilei care au lăsat ca șl 
anul trecut amenajarea ștran
dului din localitate pentru...

mai tirziu. Este de neîn|e
cum un șlrad de o asemei
dimensiune nu este repus 
drepturile sale de valorifica 
Anul trecut la Petrila nu 
Icicut baie, s-a lucrat la... ștra: 
dar anul ăsta?!... Să fie nun 
lipsă de preocupare sau cc 
mai mult?!...

Lucruri mai bune s-ar pin 
realiza și la minișlrandul de 
Paroșeni — singurul loc de 
grement în aceste zile de ■ 
niculă al energeticienilor. < 
privește Petrosaniul, aici e 
..imposibil* de amenajat 
ștrand. Va mai trece, prob ii 
multă apă pe Jiu (mai curg 
alte ape prin Petroșani) pi 
cînd cineva va pune doge 
pe rană. Dar cine?!...

în ultimii ani, Valea Jiului a 
trăit intens metamorfoza înnoi
rilor. Au apărut cartiere mo
derne, obiective industriale și 
social-culturale, largi spații verzi 
care respiră prospețime și fru
musețe. O dată cu țoale aces
tea s-au amenajat și un mare 
număr de baze sportive simple, 
mai ales în școli, s-au adus 
îmbunătățiri la unele din cele 
nouă stadioane existente în 
municipiul nostru.

Și totuși, raportat la popu
lația Văii Jiului, la numărul 
mare de iubitori ai sportului, la 
cei peste 20 000 de elevi, nu
mărul bazelor sportive existente 
ca și al terenurilor și spațiilor 
de joacă pentru copii este insu
ficient. Ca urmare, un număr 
destul de redus de copii practi
că în mod organizat activita
tea sportivă — in școli sau în 
cadrul unor asociații sportive 
din întreprinderi. Cele trei sta
dioane — Jiul Petroșani, Mine
rul Lupeni și Grupul școlar mi
nier Lupeni — prevăzute cu 
piste de atletism. destinate 
sportului de performanță, 
sînt în măsură să satisfacă 
rințele masei de iubitori 
sportului din cele 25 școli
nerale, 6 licee și trei școli pro
fesionale din municipiu, 
sînt dotate cu instalațiile 
baza materială corespunzătoare.
In ultima vreme s-au construit

nu 
ce

ai 
ge-

nu
Și

20 de școli, dar nu s-a constru
it nici măcar o sală de gimnas
tică, cele 4 săli existente — 
I.M.P., Liceul teoretic Petro
șani, Minerul Lupeni și Jiul Pe- 
Irila — neputînd face fală com
petițiilor ce trebuie organizate 
— la nivelul sportului de masă 
și de performanță.

în unele școli se acordă a- 
tenția cuvenită mișcării sporti
ve și, ca urmare, pe spatiile 
existente s-au amenajat . fru
moase terenuri, s-a instalat a- 
paralură de gimnastică, de sări
turi, de atletism. Rezultatul: 
elevii au unde face sport, în- 
registrînd rezultate bune la di
ferite concursuri organizate pe 
plan local, județean și chiar 
national. O preocupare deose
bită în acest sens au manifestat 
conducerile Școlii profesionale 
Lupeni, Școlii generale nr. 5 
Petroșani și altele. Există însă 
și unele școli în care sportul 
este vitregit și aceasta ca ur
mare alit a lipsei de sprijin din 
partea conducerilor de 
cit, mai ales, datorită 
preocupări 
specialitate 
mult decît 
program.

Copiii trebuie să facă mișca
re, trebuie să facă sport pentru 
fortificarea organismului ; spor
tul este o necesitate vitală a 
vîrstei copilăriei și nu numai a 
copilăriei. Dacă bazele sporti
ve sînt insuficiente, la fel sînt

a profesorilor 
care nu văd 
ora de sport

școli 
slabei 

de 
1 mai 

din

și terenurile de joacă simple 
din cartiere, copiii halind loa- 
tă ziua mingea pe străzi, ex- 
punindu-se accidentelor de cir
culație, deranjînd liniștea loca
tarilor. Este din nou vară. Va 
fi cald și oricine ar dori să 
facă baie, plajă, să înoate. Lip
sa ștrandurilor — exceptindu-le 
pe cele trei, de la Lupeni, Pa
roșeni și Petrila — a bazinelor 
de înot aici, în Valea Jiului, 
unde curg atîtea fire de apă 
este de neînțeles, a devenit 
proverbială, ca de altfel și 
aceea a patinoarelor pe timp 
de iarnă.

In această zonă carboniferă a 
tării esle necesară mai mult, 
poate, decît în alte părți ame
najarea de baze sportive, do te
renuri de joacă pentru 
Și întreprinderea nu-i 
complicată. Nu-s necesare marii 
investiții financiare, ci mai cu 
seamă investiții do inițiativă și 
pasiune, de hotărire și sprijin 
gospodăresc, de ajutor din nar- 
tea organelor și organizatelor 
competente din fiecare lornli- 
tale a municipiului nostru. Uti
laje si unelte se găsesc în orice 
localitate, pămînt, zgură, nisip 
se găsesc, de asemenea, f^rle 
de muncă patriotică — din a- 
bundonță Mai este necesar im
pulsul. inițiativa f«rfa mobili
zatoare.

copil, 
prea

Dorel VLADISLAV.
președintele C.M.E.F.S. Petroșani

ULTIMELE ȘTIRI
în acest important turneu 
(participă 9 mari maeștri), nu 
mai poate pierde practic lo
cul trei, o remiză in ultima 
rundă îi oferă șansa de a-și 
confirma norma de mare 
maestru internațional.

TB1LISI 29 (Agerpres). — 
Pe velodromul din Tbilisi a 
avut loc întîlnirca priete
nească dintre echipele de 
pistarzi ale României și 
R.S.S. Gruzine. Gazdele au 
ciștigat toate probele dispu-

tate cu excepția celei de se- 
mifond (120 ture) care a re
venit sportivului român Mir
cea Virgil.

pentru locurile 3—4, Slovan 
Bratislava a învins cu 2—0 
pe Steaua Roșie Belgrad.

BELGRAD 29 (Agerpres). 
— Turneul internațional de 
fotbal (rezervat echipelor de 
tineret) de la Rijeka s-a în
cheiat cu victoria echipei 
Burevestnik Moscova, care in 
finală a dispus cu scorul de 
2—0 (1—0) de formația Dy
namo Zagreb. Intr-un meci

ROMA 29 (Agerpres). — 
Concursul de decatlon și 
pentatlon la care participă 
atleți și atlete din Finlanda, 
Franța, România și Italia a 
început pe stadionul din Pis- 
toia (Toscana). După prima 
zi, in concursul de pentatlon 
conduce reprezentanta noas
tră Cornelia Popescu cu

2 940 puncte, urmată de atle
tele franceze Picaut — 2 «49 
puncte și Dcboursc — 2 760 
puncte. Cornelia Popescu a 
ciștigat proba de săritură in 
înălțime cu 1,81 m și s-a 
clasat pe locul doi la greu
tate cu 11,50 m. Viorica Vis- 
copolcanu a obținut ce) mai 
bun rezultat la 100 m gar
duri : 14"l/10, iar Elena Vin- 
tilă a realizat 14”6/10. In 
concursul de decatlon condu
ce italianul Arrighi — 3 813 
puncte, urmat de românul 
Mureșan — 3 809 puncte și 
finlandezul Vesala — 3 792 
puncte.
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Alte colective de muncă raportează

E. M. Petrila
Dp ieri dimineață roadele 

muncii minerilor pctrileni 
sint consemnate în plusuri 
ale planului semestrial, nc-a 
informat inginerul Gh. Giu- 
clea, directorul exploatării.

L'n merit deosebit revine 
in obținerea acestui succes 
zonei a 111-a (șef de zonă 
ing. Cornel Bosa) care a ra
portat incă în data de 8 iu
nie achitarea cu succes de 
sarcinile semestriale de pro
ducție. Colectivul zonei a 
11-a, condus do inginerul Ca
rol Schrcter și-a îndeplinit 
dc asemenea zilele trecute 
planul, urmind ca pină la 30 
iunie să dea peste prevederi 
mai bine de 3 000 tone- de 
cărbune.

Este demnă dc menționat 
in cadrul efortului colectiv 
pentru obținerea unor indica
tori superiori dc producție, 
activitatea bogată, plină de 
sîrg și abnegație a minorilor 
din brigăzile conduse dc Titu 
Vlad. Mihai Cigăcru. Mihai 
Islai de la zona a IH-a, Ca
rol Szabo. Tosif Hușan și

Chiriță Enache dc la zona a 
11-a, Marin Ghîrdăvrecu de 
la zona I-a.

Bilanțul exprimat cifric al 
priceperii, competenței și 
vredniciei minerilor petrileni 
este oglindit .și de beneficiile 
și economiile obținute peste 
plan In producția dc cărbu
ne în valoare dc peste 671 000 
lei. respectiv 257 000 lei (pe 
5 luni).

La sfirșilul zilei de astăzi 
colectivul minei ne asigură 
că va raporta depășirea pla
nului de extracție a cărbune
lui cu mai bine de 6 000 de 
tone, fapt ce face ca pe gra
ficul evidenței sarcinilor dc 
extracție să 
o producțțe 
510 000 tone 
ferită pentru 
miei țării.

apară realizată 
semestrială de 
dc cărbune o- 

refacerea econo-

Preparat ia cărbunelui
Petrila

Încheind ieri cu succes bi
lanțul semestrial al produc
ției nete, colectivul de pre
paratori de la Petrila a do-

vedit incă o dată realele salo 
calități ale hărniciei și ab
negației hi muncă. Merită 
reliefat aportul substanțial 
la realizarea acestei izbînzi 
al colectivului secției de bri
chete, care încă acum J2 
zile raporta îndeplinirea pre
vederilor de plan, lucru ca
ro îi va permite ca pină la 
30 iunie a. c. să obțină un 
plus de producție de 12 500 
tone dc brichete; secția dc 
preparare arc reale posibili
tăți să dea peste plan pină 
la finele semestrului peste 
6500 tone de cărbune, fapte 
confirmate și de șeful prepa
ra țîei Petrila, ing. Sabin Flo- 
rca. Adunate, aceste realizări 
se pot exprima într-un in
dice scontat de îndeplinire 
a producției nete de 100,7 la 
sută în condițiile obținerii 
unei economii .față de pre
țul dc decontare intern în 
valoare de 550 000 lei și a 
unei medii semestriale de 
creștere a coeficientului pla
nificat dc recuperare de 0.7

Sini succese care obligă la 
perpetuarea unei tradiții.

FACTOR! A CĂROR RESPECTARE
PRELUNGEȘTE VIA] A

Medicul Virgiliu Golii doctor 
«loeonl, șeful secției de pneu- 
»DO-ft;ziologie a spitalului _Dr. 
Victor Babeș". din Craiova, a 
susținut la cel dc-al 3-1 ea Con
tres Internațional de medicină 
preventivă și socială, desfășu
rat recent la Veneția, comuni
carea -Observațiuni asupra 
frecvenței actuale a simptoma
tologiei bronho-respiratorii in 
•nediul urban*. Datorită nive
lului său științific, profunzimii 
cu care a fost analizată această 
bxnâ. lucrarea a primit apre
cieri deosebite — ele fiind a-

dresate deopotrivă autorului 
cit și școlii românești de pre
venire și combatere a tuber
culozei. La înapoiere, medicul 
craiovean a declarat corespon
dentul): ..Agerpres*. M. Coan- 
dă :

Cele peste 200 de comunicări 
susținute la Congres de către 
specialiști din peste 40 de țări 
s-au referit la teme deosebit 
de importante pentru preveni
rea îmbolnăvirilor, îndeosebi a 
celor referitoare la cancer, 
bronhopncumopatii. afecțiuni 
cardio-vasculare și reumatism.

Pârtiei punții 
nimitate, la 
nunțarea la 
rea unei

Consumul de material lemnos - pe coordonatele maximei exigențe!
De ce risipiți lemnul pe galerii ? 

Folosiți-1 și gospodăriți-1 cum trebuie !
La E. M. Dilja, în perioada 

analizată, toți cei trei indi
catori. și anume, consumurile 
specifice )a lemn dc mină, 
cherestea rășinoasc și material, 
lemnos întrebuințat la investi
ții, prezintă depășiri însemna
te (5,5 mc/1 000 tone, 1,4 
mc/1 000 tone, respectiv, 24,7 
mc pe un milion lei), care sc 
repercutează negativ asupra 
activității economice dc ansam
blu a unității. Din discuția 
purtată cu tov. inginer șef al 
minei. Emcric Kovacs, a reie
șit faptul că situația total nc- 
corcspunzătoare privind consu
mul de lemn nu lasă indife
rent colectivul minier dc aici, 
că sc depun strădanii tot mai 
insistente pentru readucerea la 
normal a indicatorilor ca atare, 
„...începînd cu 15 iunie a. c., 
ne-a declarat dinsul. printre 
altele, s-a pus în funcție sui
torul nr. 2, prin care sc reali
zează, actualmente, aprovizio
narea cu lemn de 4 metri lun
gime. în loc dc 3,5 metri, a 
tuturor abatajelor din blocurile 
III și IV. Ca og^t. consumul 
de lemn scade, iar producția 
se mărește cu 70 tone pe zi și 
ml dc avansare... Măsurile pre
conizate în continuare^ sub a- 
ceastă latură, țintesc o îmbu
nătățire radicală a activității 
privind utilizarea cumpănită, 
gospodărească a materialului 
lemnos pe rețeaua subterană și 
așteptăm din partea colective
lor zonelor de producție si sec
torului (le investiții, a condu
cerilor acestora, un sprijin de-

plin in scopul transpunerii 
in practică într-un timp 
nuii scurt", (s. n ).

In atenția conducerii exploa
tării in cauză au stat și se vor 
afla .și pe viitor o serie de mă
suri dc primă necesitate in 
<eoa ce privește diminuarea 
treptată a consumului dc ma
terial lemnos, printre care sc 
pot menționa :
• revizuirea monografiilor 

de armare la abataje și deter
minarea consumului specific de 
lemn do mină pe fiecare loc 
de muncă în parte;

O susținerea integrală in 
fier a galeriilor destinate ata
cării, și a ..baionetelor1';

(S> experimentarea și intro
ducerea susținerii metalice a 
suitorilor in steri);

O bandajarea cu plasă me
talică a galeriilor: se preconi
zează același lucru la bazele 
treptelor din abatajele cu trep
te răsturnate:

0 podirea cu plasă metalică 
și nuiele a abatajelor;

PJ înlocuirea completă a po- 
diturii de lemn a canalelor cu 
prefabricate.

Conducerea minei și condu
cerile zonelor și sectoarelor vor 
trebui să urmărească, insă, pe 
tot parcursul fluxului de ex
tracție și în permanență modul 
în care este gospodărită zestrea 
de lemn a exploatării, și. fo
losind opinia de masă, să tra
gă la răspundere, ori de cite 
ori se ivește cazul, po oricine 
încearcă să producă risipă la 
acesl

lor 
cit

pronunțăm astfel pentru că se 
manifestă, incă. lacune legale 
de gospodărirea judicioasă n 
lemnului, atribui care ar tre
bui să caracterizeze munca 
fiecărui miner. Dc exemplu, 
pe galeriile dc la orizontul 535, 
blocurile UT și IV, orizontul 
480, blocurile I și II, orizontu
rile 545 si 581. blocul VI. in 
loc ca lemnul să fie depozitat, 
aranjat așa cum se cuvine, la 
locurile dc consuni, sc întilne.ș- 
te nu o dală dispersat, la voia 
intimplârii. La abatajele came
ră nr. 1 și nr. 1 vest din blo
curile III. respectiv. I. brigă
zile conduse de loan Munlca-

nu și Petre BălășcâU țin o seri'' 
dc materiale lemnoase aruncate 
in dezordine; minerii din bri
gada uit imului își permit să 
nici nu folosească lemnul cu 
grosime mai mare dc 20—22 
cm, risipindu 1 pe galerii. Con
ducerea zonelor I și II, cadrele 
medii tehnice, este necesar să 
acorde o mai mare atenție gos
podăririi corespunzătoare a lem 
nului. folosirii judicioase și c- 
conomislrii acestuia. Recon
strucția regiunilor țării lovite 
dc calamități sc găsește in pli
nă desfășurare și fiecare tre
buie să gîridească și să acțio
neze in consecință.

Recuperarea, înlocuirea
— cerințe la >

cu elemente metalice 
ordinea zilei !

23,9 mc pe un milion lei 
cheltuieli. la lucrările de in
vestiții. și 1,3 mc chorcstea/1 000 
tone extrase — iată cifrele ca
re arată consumurile supraplan 
de materia) lemnos, pe primele 
5 luni alo anului in curs, la 
E. M. Petrila.

La întrebarea : „Cai c sini 
cauzele principale ale depășiri
lor consemnate Ia consumurile 

lemn dc mină și 
acest 
Giu- 
ne-a

specifice dc 
cherestea rășinoasc din 
an ?’ tov. ing. Gheorghi 
clea. directorul minei, 
spus :

— Sînt perioade în 
structura unor lucrări face să 
se evite cu greu depășirea nor
melor de consum lemnos. Ne
voia de a înlocui uneori che
resteaua de stejar — deficitară 
— prevăzută in normele dc de
viz cu bandaje crăpate din sal- 
cîm determină și ca o crește
re a cantității de material lem
nos față de plan. Dar. trebui'' 
să recunoaștem, se vădesc si 
unele carențe organizatorice în 
acest sens. în cadrul scctoru-

lui investiții. Colectivul, fac
torii dc răspundere de aici nu 
se preocupă, incă. într-un mod 
satisfăcător, la nivelul cerin
țelor, dc recuperarea materia
lului lemnos din lucrările pro
vizorii, acțiune care cumulează 
destule posibilități și rezerve de 
îmbunătățire... (s. n.).

Din convorbirea avută cu 
tov. ing. Ludovic Niedermayer, 
de la se< torul investiți' -'m re
ținut faptul că. în lunile tre
cute, nu s-a făcu» totul la cota 
exigențelor care se impun. în 
ceea ce privește realizarea unui 
consuni de lemn cit mai redus 
cu putință. Astfel, pentru lu
crările cu profil constant și 
lungime mare, remonăzile din 
cherestea ar putea fi metali- 

iar la cofrajarca lucrărilor
definitive bandajele metalice 
s-ar putea utiliza, cu toati 
vantajele care ar rezulta de 
aici. Fără doar și poale, colec
tivul sectorului investiții de la

E. M. Petrila are un cimp de 
acțiune cuprinzător, in sensul 
reducerii treptate a consumuri
lor specifice dc material lem
nos. in care trebuie să-și facă 
simțite prezența și aportul cu 
mai multă perseverență și con
vingere decit pină acum. Apoi, 
mai este necesar să sc insiste 
și in direcția gospodăririi mai 
bune a materialului lemnos. 
Sint unele fronturi. între 'are 
menționăm cele ale galeriilor 
direcționale din culcușul stra
tului 4 și culcușul stratului 3, 
ambele de la orizontul XII, 
blocul 0, unde lucrează brigă
zile concluse dc Vasllc Puiu și, 
respectiv, Sigismund Fazrkaș, 
unde situația în această privin
ță nu este cea corespunzătoare, 
unde grija de a gospodări lem
nul, dc a nu-l risipi, parc 
a fost uitată...

Care sînt obiectivele ce vor 
trebui să fio ou oocralivhate 
materializate do către colorii- • 
vul sectorului investiții do la 
unitatea in cauză ? Să In - mu
me râm :

(p» lemnul crăpat, utilizat la 
bandajarca galeriilor caro se 
sapă cu profil provizoriu în ve
derea betonării. se va rccunora 
integral in urma lărgirii la pro
filul respectiv și 
zat în proporție 
90 la sută. Sc 'a 
astfel, consumul 
crări di

@ susținerea profilului 
cit se va executa in varii 
de utilizare a susținerii pro\i- 
zorii metalice, conform indica
torului normei de deviz;

lucrările săpate cu profil 
înaintaș vor fi susținute, ex
clusiv, metalic.

vn fi reutili- 
de miirmum 
putea reduce, 
la aceste In

ia 0.10 la 0.049 mr'ml;
lăr- 
p>'a

ce.

a-

au ajuns, în una- 
concluzia că re- 
fumat, desfășura- 

ieți igienice norma
le, alimentația diversă și com
pletă, îmbinarea muncii inte
lectuale cu sportul, înlăturarea 
sedentarismului, asociate cu o 
acțiune continuă, desfășurată în 
circumscripțiile sanitare pentru 
depistarea din timp a tuturor 
afecțiunilor, sini factori ce 
preintîmpină și reduc substan
țial îmbolnăvirile conducînd la 
prelungirea duratei de viață a 
populației. (Agerpres)

Aliajul durabil al ciivintului și faptei
«pațiu, brigăzile destoinice 
și capabile din bazin și-au 
topit cuvîntul și faptele in
ti-un aliaj strălucitor și du
rabil.

Ne este extrem de greu 
să evidențiem nume de bri
găzi, așa cum s-ar cuveni. Cu 
toții au muncit ca unul, braț 
•lingă braț, umăr lingă umăr 
ți rodul de ..diamantr' negre', 
adus la ziuă, e un argument 
temeinic al mîndriei și satis
facției pentru împlinirea da-

toriei, pe care le-au încercat 
colectivele minerești.

Din abatajele minei Ani- 
noasa s-au extras duminică ce
le mai multe tone de cărbu
ne: peste 2 800. Cu vreo... 
20 mai puțin au oblinut bri
găzile de la E.M. Vulcan. 
Mina Lupeni — deținătoarea 
titlului de unitate fruntașă 
pe ramură — cu cele aproape 
2 500 tone extrase și-a rotun
jit plusul de producție de la 
începutul lunii curente la 
mai bine de 3 000 tone. Can

tități însemnate de cărbune 
au realizat exploatările mi
niere Petrila — 2 455 tone,
Lonea — 2 096 tone și Paro- 
șeni — 1 759 tone.

...Peste 15 000 tone s-au ob
ținut pe Centrală în ultima 
duminică „în haine de șut* 
a lunii iunie... Fiecare bulgă
re negru încorporează, ca pe 
un dar inestimabil, materia
lizarea in fapte a cuvîntului 
minerilor noștri, a strădanii
lor lor pentru refacerea eco
nomiei țării.

Răspundem
Șantier la podul

de peste Jieț

MARȚI 30 IUNIE

susținute
cititorilor

Q Mihai Biroș, Lupeni. 
Pentru rezolvarea problemei 
în care ne cereți sprijinul, 
adresați-vă Editurii ..Litera” 
din București, Calea Victo
riei nr. 126.

@> Zolian Cocovai, Petrila. 
Aducînd problema ridicată 
de dv. în scrisoarea adresată 
redacției la cunoștința con
ducerii T.A.P.L. Petroșani, 
ni se comun; ă că. in inte
resul bunei deserviri a popu
lației. responsabilul unității 
la care vă referiți a fost în
locuit.

Viiturile puternice din a- 
ceastă lună au slăbit pe rînd 
o pilă („picior") și-apoi alta 
ale podului c.f.i. de peste 
Jieț. Cărbunele extras din a- 
dîncurile minei Lonea risca 
astfel, să nu mai poată ajun
ge, transportat in vagoane de 
cale ferată, la preparația Pe
trila. Minerii loneni au fost în
să la... post, intervenind prompt. 
După 
primă 
acum se lucrează intens 
consolidarea definitivă

măsurile provizorii de 
urgență care s-au luat, 

la 
a

structurii de rezistență a po
dului. Nu-i ușor să execuți 
astfel de lucrări speciale „sub 
circulație" și înconjurat de 
apa vijelioasă a Jiețului I Dar 
colectivul de mineri vrednici 
de la E.M. Lonea care lucrea
ză aici condus de maistrul 
lancu, și direct coordonat de 
inginerul Boris Guțan din par
tea C.C.P., este hotărît ca în 
jurul datei de 15 iulie a.c- să 
poată raporta că circulația 
feroviară peste acest pod se 
efectuează normal.

ne

@ Gheorghe N. Mitrache. 
Petrila. Scrisoare ■. dv. a fost 
trimisă la Direcția dp pază 
civilă contractuală Devg 
re. verificindu-vă situații
informează că acordarea con
cediului de odihnă s-a făcut 
in spiritul legislației muncii 
în vigoare. Pentru lichidarea 
obligațiilor dv. față de în
treprindere este necesar să 
restituiți indemnizația do 
concediu aferentă unei luni 
la care nu aveți dreptul ca 
urmare a desfacerii contrac
tului do muncă.

• Un grup de muncitori, 
ingineri și tehnicieni, ..Vis
coza', Lupeni. Corcolind pro
blema bufetului din incinta 
întreprinderii, care de la în
ceputul lunii mai stă închis, 
s-a constatat justețea celor 
semnalate de dv. ziarului, 
motiv pentru care s-a hotă- 
rit ca conducerile F.F.A. 
„Viscoza1* și T.A.P.L. să ia 
măsuri concrete de redeschi
dere a bufetului.

• Kiss Maria, Lupeni. Vă 
comunicăm că am luat le
gătură cu conducerea admi
nistrativă a minei Lupeni 
care ne-a informat că ați fost 
reîncadrată în muncă.

...
*—

j|

Deschiderea emisiunii, 
învățătorul nostru. O- 
niagiu — cîntece și ver
suri scrise și interpre
tate de copii, dedicate 
„Zilei învățătorului". 
Beethoven. Performanțe 
peste veacuri.
1 001 de seri — emi
siune pentru cei mici. 
Telejurnalul de seară.

21,55

22.15
22,45

23,00
23,15

Seară de teatru : „Bal
tagul* de Mihail Sado- 
veanu.
Ziua învățătorului. „O 
magiu celor 200 000".
Muzicorama TV.
„Memorial de ziaristi
că" de Perpessicius și 
..Lampa lui Diogenes" 
de Ștefan Augustin Doi
naș.
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

S-a amenajat canal apei
Revărsarea pîrîiașului ce 

trece prin cartierul Dacia 
din Petroșani a produs multe 
neajunsuri. Se punea proble
ma curățirii și reparării a 
circa 100 metri de canal. La 
acțiunea de amenajare a ca
nalului, Inițiată de deputatul 
Alexandru Kovacs au răs
puns mulți cetățeni. înarmați 
cu unelte, Ioan Petrescu, Ni- 
colae Zamfirache, Aurel Far-

caș, loan Pitic, Gheorghe 
Victor, loan Zilai au exca
vat peste 100 metri cubi de 
pămint. Scoaterea tuburilor 
de scurgere a fost făcută cu 
ajutorul șoferului loan Visa- 
lon. Datorită acestei lucrări, 
care continuă, pîrîul nu se 
va mai revărsa.

losif STERN
corespondent

încheiat 
activitatea

Jnccpînd cu a doua jumătate 
a lunii septembrie, din anul 
trecut, pe lingă Casa de cultură 
din Petroșani și-au început ac
tivitatea două cursuri — unul 
de croitorie și altul de dacti- 
lografie. După 9 luni de acti
vitate. joi. 25 iunie a. c., a a- 
vut loc încheierea festivă a 
cursurilor. Cele 210 eleve ale 
cursului de dacti'lografie și cele 
57 de eleve ale cursului de 
croitorie au primit adeverințe 
de absolvire. Elevele au mul
țumit călduros instructoarelor 
Margareta Szoke și Jana Cra- 
șovan care au predat dactilo- 
grafie și profesoarei Marieta 
Iahiț care le-a învățat croiul.

Vrednicul 
tuși de la 
Lupeni sub 
Irului Iosif Szabo și a 
de echipă Ludovic Krakowsky, 
a montat într-un timp 
in aceste zile, patru 
pentru baia de filaj a fabricii. 
Lucrarea are o deosebită impor
tantă pentru realizarea planului 
de investiții al întreprinderii, 
asigurînd condiții optime de 
îndeplinire a sarcinilor de plan. 
Prin efectuarea acestei lucrări, 
Intr-un timp minim, colectivul 
de lăcătuși de la „Viscoza" și-a 
dovedit încă o dată priceperea 
și capacitatea de muncă.

E
PETROȘANI — 7 Noiembrie : Nu fi 

1 iulie); Republica: Kekec cel isteț (29 
•PETRILA : Omul, orgoliul, vendeta (1—3 
Minerul : Barbațl în deplasare (29 iunie 
CAN: Blow-up (29 iunie * ’ ’ 
poaica (30 iunie — 1 iulie): LUPENI — Cultural : Domni
șoara doctor (28 iunie — 2 iulie): Muncitoresc: încotro 
omule, seriile I și II (30 iunie — 1 iulie).

trist (29 iunie — 
iunie — 1 iulie): 
iulie); LONFA — 

____ — 1 iulie); VUL 
1 iulie); BARBATENI î Lu-

colectiv de lăcă- 
F.F.A. „Viscoza" 

îndrumarea mais- 
șelului

record, 
bazine

MIERCURI 1 IULIE

PROGRAMUL I : 5,05—6,00 
Muzica dimineții; 6,05—9,30 
Muzică și actualități; 7,00 
Radiojurnal; 9,30 Viața căr
ților; 10,10 Curs de limba 
germană; 10,30 Vreau să știu: 
11,05 Cîntece; 11,20 Pentru 
iubitorii muzicii corale; 11.45 
Sfatul medicului; 12,05 Știin
ță, tehnică, fantezie; 12,30 
Intilnire ou melodia populară 
și interpretul preferat; 13,00 
Radiojurnal: 13,10 Avanpre
mieră cotidiană; 13,22 Cinte-

cele mării: 13,45 Prelucrări 
de folclor; 14,00 Caleidoscop 
muzical; 14,40 Publicitate- 
radio: 15.00 Serial radiofonic 
pentru tinerii ascultători:
15.30 Compozitorul săptămî- 
nii: 16,00 Radiojurnal; 16.30 
Consultație juridică: 17.05 
■Antena tineretului; 17.30 Mu
zică populară; 17,55 Trans
misiuni sportive: 20.05 Ta
bleta de seară: 20,10 — 365 
de cîntece; 20,20 Argheziană: 
20,25 Zece melodii preferate: 
21,00 Tstoria ideilor: 21,20 
Cintă Luminița Dobrescu:
21.30 Moment poetic; 21.35 
Solistul serii — Don Backy: 
22,00 Radiojurnal; 22,20 
Sport; 22,30 Pentru magneto 
fonul dv.; 23.00 Concert dc 
muzică ușoară: 0,03—5.00 Es
trada nocturnă.

Mica publicitate
de la Centrala cărbunelui Petro- 
lor compasiune tovarășei Balogh

Colegii de serviciu 
șani exprimă profunda 
Victoria, împărtășesc greaua încercare pricini'i'tă de pier
derea soțului ei.

Timpul bun reclamă intensificarea activității I.G.L Petroșani
Sc pare că vremea ploilor 

abundente a trecut. De citeva 
zile soarele este amabil cu noi. 
E cald și bine — timp adecvat 
pentru intensificarea lucrărilor 
• •diiitar-gospodărești de punere 
la punct a fondului de locuințe 
— proprietate de stat sau indi
viduală — cu toate instalațiile 
aferente.

Această ultimă problemă a 
constituit motivul vizitei noas
tre la întreprinderea de gos
podărie locativă Petroșani. Aici 
am discutat in amănunțime cu 
cjțiva membri ai comitetului de 
direcție despre preocupările ac
tuale ale salariaților întreprin
derii. despre respectarea pla
nului de reparații curente și ca
pitale la fondul locativ, la as
censoare și la centralele termi- 
de. despre volumul de lucrări 
și calitatea lor, despre perspec
tiva unui sezon friguros lipsit 
de reclamați! din partea loca
tarilor.

— Avem dc efectuat un ma
re volum de lucrări — repa
rații curente și capitale — la 
fondul locativ de stat, la între
prinderi și Instituții (mai ales 
la școli), la case proprietate 
personală. începînd de la Cîm- 
pu lui Neag și pină la Jieț și 
chiar Baru — ne-a spus tova
rășul inginer Gheorghe Galan,

directorul întreprinderii. Trebu
rile merg bine, conform gra
ficelor, dar Intimpinăm unele 
greutăți privind aprovizionarea 
cu materiale și cu diferite pie
se pentru ascensoare și pentru 
centralele termice.

— Experiența ultimilor ani a 
scos în evidență cam multe fi
suri ale calității reparațiilor e- 
fectuate la terasele unor blo
curi, la unele centrale termice, 
la unele ascensoare. Ce măsuri 
s-au luat pentru evitarea unor 
asemenea nereguli — izvor de 
nemulțumiri fpentru locatari, de 
îngrijorare pentru dumneavoas
tră ? — l-am abordat pe in
ginerul șef Iosif Krachtus.

— Ceea ce spuneți este ade
vărat și nu vom veni cu justi
ficări, deși există destule. In 
acest an noi ne-am concentrat 
mai mult atenția asupra cali
tății lucrărilor pe care le e- 
xeculăm. Pe lingă îndrumarea 
mai exigentă a muncitorilor din 
partea maiștrilor, membrii co
mitetului de direcție se depla
sează pe la punctele de lucru, 
constatind personal atit stadiul 
lucrărilor cit și calitatea lor, 
dind sfaturi oportune, utile. Pî- 
nă in prezent s-au terminat 
deja reparațiile curente la li
nele imobile de stat și centrale

termice, sc află intr-un stadiu 
avansat lucrările la alte blo
curi și case personale — în car
tierele Carpați. Aeroport. 8 
Martie — Petrila, la Lonea —, 
au inccpul reparațiile capitale 
la blocul IV din cartierul Car
pați și la blocul IJ din cartie
rul Aeroport.

Volumul de muncă pe carc-1 
arc de efectuat I.G.L. Petro- 

- șani in această vară ca și sec
toarele I.G.L. din celelalte lo
calități ale Văii Jiului, este, 
într-adevăr. mare și se întinde 
pe o arie apreciabilă. Dar a- 
cc.ști oameni care ne asigură 
confortul locuințelor, căldura și 
apa caldă, transportul cu as- 
censoarele, sini hotărîți să mun
cească din răsputeri, să-și rea
lizeze înainte de vreme și în 
condiții de calitate dintre cele 
mai bune sarcinile do plan, să 
ne demonstreze că și ’ * ~ •
c-au făcut și se pot 
cruri bune.

Este vară. E cald

hi I.G.L. 
face lu-

și bine. 
Timpul permite și chiar reclamă 
intensificarea lucrărilor la fon
dul de locuințe care, după pă
rerea noastră, încă nu ating 
ritmul necesar. Se știe că vre
mea este capricioasă, de aceea 
trebuie profitat la maximum de 
fiecare zi cu soare. Și ar mai 
fi de subliniat un lucru ce me-

rită toată atenția : folosirea cît 
mai judicioasă a materialului. 
Mai sînt cazuri — și am pu
tea concretiza cu cartierele Car
pați și Aeroport — cind mate
rialele se duc din vreme la 
punctele de lucru, se lasă In 
locuri oarecare, fiind împrăș
tiate și deteriorate de copii sau 
chiar dispărînd fără urmă, pen
tru că echipele se apucă tîr- 
ziu de lucru, după transporta
rea materialelor.

Referitor la revizuirea cen
tralelor termice și a ascensoa- 
relor, tov. Aurel lancu, inginerul 
șef adjunct al I.G.L. Petroșani, 
ne-a încredințat că se lucrează 
intens încit în septembrie toa
te centralele termice din Valea 
Jiului să fie supuse probelor 
tehnologice, să se remedieze la 
vreme eventualele fisuri sau 
deranjamente, incit la data in
trării lor integrale in funcțiu
ne — pentru căldură și apă 
caldă — să nu mai existe sur
prize.

Așadar, salariații I.G.L. Pe
troșani sint in plin sezon de 
muncă și există posibilități șl 
asigurări că lucrurile vor mer
ge mai bine decit in alți ani 
spre mulțumirea generală. Ră- 
mîne de văzut.
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Vizita Sahinsahului

romanesc
(Urmare din pag. 1) un scurt

peinstruirea pentru navigația . 
marc a elevilor școlii de ofițeri 
pentru marina militară și comer
cială. Se pornește în larg. După 
ce vasul parcurge cîteva mile cu 
ajutorul motorului, asistăm la o 
demonstrație de iscusință mari
nărească. La comenzile scurte, 
elevii urcă agili pinii în vîrful 
celor trei catarge și întind pîn- 
zcle — vela mare, gabierul și 
contragabierul, zburătorii și ve
la cea mai de sus — rîndunica.

Vasul alunecă acum ușor, fă
ră zgomot. Sin tem pe puntea 
unei corăbii cu pînze. lnaltii 
oaspeți admiră priceperea ma
rinarilor noștri.

O formație artistică a mari-

narilor prezintă apoi 
program.

La amiază, vasul 
din nou la Mangalia, 
hui Iranului luîndu-și 
bun de 
căldură 
trecute 
Mircc 
desăv 
roșii.

După-amiază, Șahinșahul Ira
nului. Mohammad Reza Pahlavi 
Aryamehr, și împărăteasa Fa
rah. împreună cu vicepreședin
tele Consiliului de Stat, Emil 
Bodnaraș și celelalte persoane 
oficiale s-au înapoiat cu un a- 
vion special în Capitală.

acostează 
Șahinșa- 

rămas 
la gazde a mulțumit cu 
pentru momentele pe* 
la bordul navei scoală 
și le-a urat succese in 

irșirea pregătirii marină-

(Agerpres)

DINEU OFICIAL
tn onoarea președintelui Con

siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, Nicolae 
Ceaușescu și a soției sale. Ele
na Ceaușescu, Șahinșahul Ira
nului. Mohammad Reza Pahlavi 
Aryamehr și împărăteasa Farah 
au oferit luni un dineu oficial.

Au participat Ion Gheorghe 
Maurer. Emil Bodnaraș. Paul 
Niculescu-Mizil, Gheorghe Pa
nă. Gheorghe Rădulescu. Virgil 
Trofin, Ilie Verdeț, Janos Faze- 
kas, Manea Mănescu. Dumitru 
Popa. Lconte Răutu. Vasilc Vil- 
cu. Iosif Banc, Ion Ionită. cu 
soliile, vicepreședinți ai Consi
liului de Miniștri. 
Consiliului 
nului, alto 
mâne.

membri ai 
de Stat și ai guver- 
persoane oficiale ro-

O

Printr-o decizie a Comitetului 
Executiv al Consiliului Popu
lar al municipiului București, 
străzii Fabrica de spirt din Ca
pitală i-a fost atribuit numele 
de strada Teheran.

In același timp municipalita
tea capitalei Iranului a hotă- 
rit să atribuie numele de Bucu-

De la trimisul special Ager
pres la Teheran, Aurel DUMI
TRESCU.

Numele Iranului ne evocă tu
turor o țară ce a fost timp dc 
multe sute de ani leagănul li
nei xechi civilizații, marcată de 
creații ale geniului, fanteziei și 
muncii unui popor ce a înscris 
în istoria lumii un capitol de 
o remarcabilă valoare și origi
nalitate. Mărturii in piatră și 
marmură ale măreției trecutu
lui persan ne emoționează și 
azi : cele două minuni ale Și- 
razului — poarta Coranului și 
Moscheea Vakil; lăcașurile de 
veci ale marilor conducători in- 
cepind cu Darius cel Mare să
pate in stîncile Persepolisului; 
marea Moschee Masjid-e-Shat 
din Isfahan, numit și ..orașul 
de faianță"; palatul Golestan 
și neasemuitele bijuterii ale co
roanei din Teheran, inima ță
rii. Din hronicile vremurilor a- 
puse desprindem că Persia a 
fost primul imperiu in care 
s-au construit drumuri, s-a di
versificat agricultura, s-au încu
rajat comerțul și schimburile 
cu alte țări și în urmă cu 2 500 
de ani Cirus cel Mare a fost 
primul autor al unei Declarații 
asupra drepturilor omului.

Acestui trecut atît de bogat 
în valori materiale și spirituale 
i se adaugă astăzi realizările 
unui popor angajat cu întreaga 
plenitudine a energiilor sale in
tr-un vast program de edifica
re modernă a țării. Programul 
de dezvoltare economică și so
cială. cunoscut și sub numele 
de „Cele 12 puncte al progre
sului" și elaborat sub directa 
îndrumare a șefului statului. 
Șahinșahul Iranului Mohammad 
Reza Pahlavi Aryamehr, com
portă măsuri capabile să aducă 
această țară 12 un remarcabil 
nivel de dezvoltare. Acest do
cument-program prevede, prin
tre altele, dezvoltarea indus
triei naționale prin construirea 
unor mari obiective economice 
la nivelul tehnicii mondiale, 
modernizarea agriculturii, lichi
darea neștiinței de carte, valo
rificarea resurselor de apă și 
ale culturilor, reorganizarea

luat 
externe 
Zahcdi

parte 
al 
șl 

in

De asemenea, au 
ministrul afacerilor 
Iranului, Ardeshir 
celelalte personalități care 
sotesc pe Maiestățile Lor Impe
riale în vizita în Romania.

Au fost intonate imnurile 
stat ale celor două țări.

In timpul dineului, care 
desfășurat într-o atmosferă 
cordialitate, Șahinșahul 
hammad Reza Pahlavi 
mehr. și președintele Consiliu
lui dc Stat, Nicolae Ccaușcscu, 
au toastat pentru dezvoltarea 
în continuare a relațiilor de 
prietenie româno-iranieno. pen
tru fericirea și prosperitatea ce
lor două popoare.

O

rești unei străzi din Teheran.
Hotărîrile luate de cele dpuă 

municipalități constituie o nouă 
expresie a bunelor relații sta
tornicite între capitalele celor 
două tari, o reflectare simboli
că a tradiționalelor legături de 
prietenie dintre popoarele ro
mân și iranian.

(Agerpres)

VIATA INTERNAȚIONALA
Delegația M. A. N.

;i-a încheiat vizita în Suedia
Dclogația Marii Adunări Na

ționale, 
Ștefan 
M.A.N., 
dagului 
zită oficială in acca'stă țară. s® 
înapoiat luni după-amiază in 
Capitală.

condusă do tovarășul
Voitcc, președintele 

care, la invitația Riks- 
suedez, a făcut o \ i-

O
La plecarea din Stockholm,

pe aeroportul Arlanda, împo
dobit cu drapele de stat alo 
celor două țări, parlamentarii 
români au fost salutați de 
Henry Allard și de alte oficia
lități locale.

Au fost de față Eduard Mc- 
zincescu, ambasadorul Româ
niei la Stockholm și membri ai 
ambasadei.

Președintele Nixon l-a primit pe ministrul 
afacerilor externe al României

WASHINGTON 29. — Corespondentul Ager
pres, Constantin Alexandroaie, transmite : Pre
ședintele S.U.A.. Richard Nixon, l-a primit la 
reședința sa din San Clemente pe ministrul 
afacerilor externe al Republicii Socialiste Ro
mânia, Corneliu Măncscu.

In cadrul întrevederii au fost abordate pro
bleme ale relațiilor româno-americane, precum

și probleme internaționale de interes comun.
Au participat dr. II. Kissinger, consilier al 

președintelui S.U.A., și ambasadorul României 
in S.U.A., Corneliu Bogdan.

In după-amiaza aceleiași zile, Corneliu Mă
nescu a părăsit S.U.A., plccind pe calea aerului 
spre țară.

întrevedere William Rogers Cornelia Mănescu

DIN 
TAIilIE 

SOCIALISTE

SOFIA 29. — Corespondentul 
Agerpres Gheorghe leva trans
mite : Ministrul industriei chi
mice al Republicii Socialiste 
România, Alexandru Boabă, ca
re, la invitația ministrului chi
miei și metalurgici din R. P. 
Bulgaria, Gheorghi Pavlov, fa
ce o vizită la Sofia, a avut 
luni convorbiri cu colegul său

bulgar privind colaborarea di
rectă dintre cele două minis
tere.

In cursul aceleiași zile, A- 
lexandru Boabă a fost primit 
de Pencio Kubadinski, vice
președinte al Consiliului dc 
Miniștri al R. P. Bulgaria. La 
convorbirea care s-a desfășurat 
intr-o atmosferă caldă, tovără-

șcascâ. au -asistat Gheorghi 
Pavlov, precum și Nicolae Ble- 
jan. ambasadorul țării noastre 
la Sofia.

Programul vizitei ministrului 
român în Bulgaria prevede, 
de asemenea, vizitarea unor u- 
nitâți ale industriei chimice 
din Sofia și alte orașe.

SAN FRANCISCO 29. — Co
respondentul Agerpres, Constan
tin Alexandroaie, transmite; 
Ministrul afacerilor externe al 
României. Corneliu Mănescu, 
aflat la San Francisco cu pri
lejul festivităților consacrate 
împlinirii unui sfert de veac 
de la semnarea Cariei O.N.U.. 
a avut duminică o întrevedere 
cu secretarul de stat al S.U.A.. 
William Rogers.

In cadrul acestei întrevederi, 
cei doi miniștri de externe au 
abordat o scrie de probleme

bilaterale și internaționale dc 
interes comun.

Au participat ambasadorul 
Republicii Socialiste România 
in S.U.A., Corneliu Bogdan, și 
M. .1. Hillenbrand, asistent al 
secretarului dc stat pentru pro
bleme europene.

După întrevedere, secretarul 
dc stat ' ‘ n-
gers, a 
clarație ... ___ - .
întîlnirca cu ministrul dc ex
terne român a fost „foarte in
teresantă1’ și s-a referit 
scurt la temele abordate.

al S.U.A., William Ro- 
făcut ziariștilor o dc- 
în care a precizat că

pe

Lucrările conferinței 
internaționale de solidaritate 

cu popoarele din coloniile 
portugheze

VARȘOVIA 29 (Agerpres). 
— „Bistan" este numele unui 
nou material plastic, realizat 
de specialiștii polonezi, ce se 
remarcă printr-o durabilitate 
deosebită. Bistan s-a dovedit 
de neinlocuit in construcția 
plafoanelbr luminoase a'e 
unor mari obiective, a vitri
nelor, felinarelor și a altor 
obiective foarte casabile în 
condițiile în care ar fi fost 
fabricate din sticlă. Noul ma
terial plastic, a cărui gamă 
de întrebuințare este în con
tinuă creștere, suportă bine 
și diferențele de temperatu
ră. El rezistă la temperaturi 
do la minus 80 grade plnă 
la plus 130 do grade.

structurilor administrative, e- 
manciparea femeilor.

Referindu-se la rezultatele 
obținute pină acum in econo
mia țării, primul ministru A- 
mir Abbas Hoveida ne declara 
că „Iranul a reușit să rupă cer
cul infernal al subdezvoltării. 
Economia noastră — a conti
nuat premierul iranian — a 
înregistrat anul trecut un ritm 
de dezvoltare de 11,4 la sută 
Și tot domnia sa arăta că in ii 
dustrie nivelul atins în primele 
luni este mai mare decît în 
perioada corespunzătoare a a- 
nului trecut. De altfel, cel de-al 
patrulea plan cincinal prevede 
pentru industrie — ca ramură 
de bază a economiei — 20 la 
sută din investițiile publice. Se 
urmărește totodată creșterea ra- 
tei de acumulări, pregătirea de 
noi cadre de specialiști și mun
citori, sporirea productivității.

Ca urmare a permanentei 
griji a guvernului de a trans
pune in practică „Cele 12 punc
te ale progresului" pe harta ță
rii se profilează noi obiective 
economice cum ar fi combina
tul siderurgic de la Isfahan, 
care va da primele șarje în 
1971 și va ajunge la o produc
ție anuală de 1,2 milioane to
ne, centrul industrial de la Ta
briz. rafinăria de petrol de la 
Abadan. Petrochimia — ramură 
nouă a industriei petroliere — 
va căpăta o pondere și mai ma
re în economia țării, o dată cu 
construirea marelui combinat 
de la Bandar Shahpur. In aten
ția Iranului stă, de asemenea, 
asigurarea bazei energetice ne
cesare obiectivelor industriale 
în așa fel incit, în 1973, să se 
ajungă la o producție de 12 
miliarde kWh. In domeniul a- 
griculturii se prevede un ritm 
de dezvoltare de aproximativ 
5 la sută, producția valorică 
urmînd să crească cu 28 la 
sută pină în 1973.

In discuțiile cu diverși eco
nomiști, cadre de conducere din 
organele de stat am constat că 
iranienii cunosc bine dezvolta
rea economică a țării noastre 
și apreciază colaborarea cu spe
cialiștii români. Mesagerii in-

in-

dustriei noastre socialiste con
tribuie, după cum se știe, la 
ridicarea unor importante o- 
biective economice din Iran, 
printre care fabrica de trac
toare de la Tabriz, complexul 
de industrializarea lemnului de 
la Sari, complexul agrozooteh
nic de la Rashat. Colaborarea 
româno-iraniană se reflectă 
prin creșterea și diversificarea 
schimburilor economice, dez
voltarea cooperării tehnico-ști- 
ințifice și lărgirea relațiilor 
culturale. Modul in care se des
fășoară întregul ansamblu al 
colaborării dintre România și 
Iran constituie un model - (le 
materializare practică a prin
cipiilor coexistenței pașnice în
tre țări cu orînduiri sociale di
ferite, de conlucrare multilate
rală, rodnică, întemeiată pe res
pect și interes reciproc. Obser- 
vînd respectarea strictă a prin
cipiilor independenței și suve
ranității naționale, egalității în 
drepturi, avantajului reciproc, 
țara noastră și Iranul își adin- 
cesc permanent colaborarea pe 
plan politic, economic și cul
tural.

O expresie convingătoare a 
bunelor relații dintre cele două 
țări a fost și vizita făcută in 
Iran, în cursul anului trecut, 
de președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, Nicolae Ceaușescu. Re
ferindu-se la acest reveniment 
de mare însemnătate pentru re
lațiile româno-iraniene, minis
trul de externe Ardeshir Za- 
hedi sublinia că „Șahinșahul 
Iranului, guvernul Majestății 
Sale ca și întregul popor ira
nian au salutat cu căldură pre
zența înaltului oaspete". Ca 
răspuns la vizita făcută în 
Iran de șeful statului român, 
în țara noastră a sosit Șahin
șahul Iranului, Mohammad Re
za Pahlavi Aryamehr și îm
părăteasa Farah. Această vizită 
se înscrie în cadrul contactelor 
stabilite între țări animate de 
dorința de a promova coopera
rea internațională, dc a servi 
cauza progresului, interesele 
celor două națiuni.

DE NORD
se LONDRA 29 — Coresponden

tul Agerpres, Liviu Rodescu, 
transmite: După două zile de 
lupte și ciocniri grave intre 
demonstranți pe de o parte și 
unitățile de politie și forjele ar
mate pe de altă parte, în Irlan
da de nord s-a creat o situație 
explozivă, cele mai afectate 
fiind orașele Belfast și London
derry. Tulburările au început 
sîmbătă, ca o reacție directă 
la un marș demonstrativ al gru
pării extremiste a protestanților 
— „Loja de Orange" — și în 
urma arestării deputatei Berna
dette Devlin, unul dintre condu
cătorii mișcării *'"
drepturi civile, 
știe, deputatei 
dreptul la apel 
rei Lorzilor, împotriva condam
nării ei la șase luni închisoare 
pentru participarea la o demon
strație organizată in ’
anului trecut. Da data 
ciocnirile au fost de o 
fără precedent și- s-au 
pină în prezent cu șase morii 
și peste 350 răniți, dintre care 
unii în stare gravă. Intervenția 
unităților militare a îndîrjit și 
mai mult cele două fracțiuni 
religioase, ceea ce a dus la in
cendierea unor clădiri ' *"
100 numai în Belfast), 
rea bombelor cu petrol șl a pie
trelor, baricade, precum și in
tense schimburi de focuri 
arme între demonstranți și mi
litari. La politia din Belfast s-a 
afirmat că demonstranții ar fl 
folosit chiar arme automate și 
alto arme de foc, la care uni
tățile militare au răspuns. A- 
ceastă situație este apreciată ca 
avînd caracterul unui adevă
rat război civil. Au fost operate 
numeroase arestări, iar armata

catolice pentru 
După cum se 
i s-a refuzat 
în fala Came-

cursul 
aceasta, 
violență

soldat

(peste 
folosi-

de

a folosit masiv grenade cu ga
ze pentru a încerca sa-i împrăș
tie pe manifestanți. In prezent, 
în locul unor remedii politice 
pentru situația creata de fapt 
de îndelungate lupte sociale, 
economice și discriminări în 
domeniul drepturilor și libertă
ților cetățenești, se aplică so
luții de forță. La cei 8 000 de 
soldați britanici aflați în Irlan
da de nord se mai adaugă 
acum alti 3 000. Intre timp, ge
neralul Freeland, comandantul 
șef al forțelor armate britanice 
din Irlanda de nord, a dat un 
avertisment public sever, potri
vit căruia se va trage direct 
asupra oricăror civili care vor 
folosi sau vor purta arme.

La Dublin, capitala Republi
cii Irlanda, au fost exprimate 
îngrijorări fată de situația din 
Irlanda de nord, iar ministrul 
de externe irlandez, Patrik 
llery, și-a amînat plecarea 
Luxemburg la tratativele 
cei șase membri ai Pielei 
munc, pentru a se întîlni de 
gențâ cu Sir Alec Douglas Home, 
ministrul de externe al Marii 
Britanii. Atit la Dublin, cît și 
la Londra, au avut loc duminică 
mari manifestații în cursul că
rora s-a cerut eliberarea depu
tatei Bernadette Devlin și apli
carea unor reforme sociale și 
economice în Irlanda de nord. 
Ministrul de interne, Reginald 
Maudling, începe marți (astăzi) 
o vizită în Irlanda de nord pen
tru a examina situația la fala 
locului. în același timp, extre
miștii protestanți continuă să 
pregătească marșuri și proce
siuni demonstrative care sint 
considerate că ar putea provo
ca o nouă erupție a unor cioc
niri violente.

ROMA 29 — Corespondentul 
Agerpres, Nicolae Puicea, trans
mite : Luni seara, s-au încheiat 
la Roma lucrările conferinței 
internaționale de solidaritate 
cu popoarele din coloniile por
tugheze la care au participat 
delegații din peste 50 de țări —- 
reprezentanți ai unor partide și 
organizații democratice din A- 
frica, Europa. Asia și continen
tul american, observatori ai Co
mitetului O.N.U. pentru decolo
nizare, delegații ale organizați
ei unității africane. Consiliului 
Mondial al păcii, Federației 
Sindicale Mondiale, Federației 
Mondiale a Tineretului Demo
crat și alte organizații interna
ționale progresiste. Din Româ
nia, a luat parte o delegație 
condusă de prof. Mihail Ghel- 
megeanu, vicepreședinte al Ll- 
g-ii române de prietenie cu po
poarele din Asia și Africa. Timp 
de trei zile au fost analizate ce
le mai semnificative aspecte 
ale luptei pe care popoarele din 
Angola. Mozambic si Guineea- 
Bissau o duc pentru eliberarea 
de sub dominația colonială por
tugheză.

Continuate apoi în cadrul a 
trei comisii, lucrările conferin
ței au prilejuit un amplu schimb 
de păreri în legătura cu intensi
ficarea mișcării internaționale 
de solidaritate cu popoarele din 
coloniile portugheze, au ilustrat 
succesele obținute în cadrul 
•luptei de eliberare din aceste 
colonii.

Luînd cuvîntu! in numek de
legației române, prof. Mihail 
Ghelmegeanu a declarat: ..Sîn-

tem pe deplin solidari și acor
dăm întregul nostru sprijin lup
tei juste pentru lichidarea ulti
melor vestigii ale 
sistem colonialist, 
rasiste, pentru abolirea tuturor 
formelor de dominație a unui 
popor de către un alt stat, de 
acaparare a bogățiilor naționa
le și a rezultatelor muncii altor 
popoare. Animal de un profund 
spirit internaționalist — a con
tinuat vorbitorul — poporul
nostru condamnă cu hotărîre
menținerea regimurilor și prac
ticilor colonialiste în Guineea-
Bissau, Angola și 
care încalcă cu

rușinosului 
practicilor

Mozambic, 
brutalitate 

drepturile sacre ale acestor po
poare, împiedicîndu-le să-și a- 
leagă ele însele calea dezvoltării 
lor social-politice, conform pro
priei lor voințe". Reprezentan
tul român a subliniat apoi legă
turile strînse de prietenie și de 
cooperare care, s-au dezvoltat 
între organizațiile politice sau 
de masă din România și mișcă
rile de eliberare din cele trei 
colonii. ..Evoluția vieții inter
naționale. a spus în încheiere 
vorbitorul. demonstrează că 
principala garanție a obținerii 
de noi victorii sigure în lupta 
de eliberare națională și socia
lă, o constituie unitatea de lup
tă a forțelor sociale progresiste 
ale fiecărei țări, coeziunea sl 
solidaritatea activă a întregului 
front antiimperialist".

în cadrul ultimei ședințe ple
nare a conferinței s-a dat citire 
rapoartelor comisiilor, precum 
și unei ..declarații generale" a 
conferinței.

CAMBODGIA
Forțele de rezistență populară 

continuă acțiunile ofensive

BELGRAD 29 (Agerpres).
— In localitatea iugoslavă 
Krușevaț au început lucră
rile de construcție la o nouă 
fabrică de hîrtie. Spre deo
sebire do alte fabrici, cea 
de la Krușevaț va folosi ca 
materie primă paiele, fiind 
prima de acest gen din Iu
goslavia. Noua fabrică de 
hîrtie, în care procesele teh
nologice vor fi complet au
tomatizate, va începe să 
funcționeze la întreaga capa
citate in a doua jumătate a 
anului viitor și va produce 
anual 20 000 tone hîrtie.

•k

PRAGA 29. — Corespon
dentul Agerpres. Eugen lo- 
nescu, transmite: In stră
vechea localitate Straznice. 
din sudul Moraviei. se des
fășoară în aceste zile cel 
de-al 25-lea festival de fol
clor. Tradițională manifestare 
a portului, dansului și cîn- 
tecului popular, festivalul 
cunoaște în această ediție o 
participare record — peste 
6 500 de artiști populari, a- 
matori sau profesioniști. Pi
torescul costumelor, frumu
sețea jocului și cîntecului 
popular, precum și măiestria 
artistică a zecilor de ansam
bluri care se produc, conferă 
festivalului titlul de adevă
rată sărbătoare a artei popu
lare de pe meleagurile Ceho
slovaciei.

★

MOSCOVA 29 (Agerpres).
— Specialiștii sovietici din 
bazinul minier Nikopolsk, 
din sudul Ucrainei, au rea
lizat o combină pe șenile 
pentru extragerea minereului 
de mangan în subteran. De 
un gabarit redus, ușor ma
nevrabilă. ea poate fi diri
jată de la distanță, de un 
singur operator, cu ajutorul 
unui pupitru de comandă. 
Dispunind de o freză de con
strucție originală pentru dis
locarea și concasarea mine
reului, combina are o pro
ductivitate ridicată, puțind 
extrage pină la 100 tone mi
nereu pe oră.

Hi
la 

cu 
co- 
ur-

PNOM PENH 29 (Agerpres).
— Știrile transmise de agențiile 
de presă informează că forțele 
de rezistență populară din 
Oambodgia continuă atacurile 
și acțiunile ofensive asupra po
zițiilor deținute de trupele re
gimului generalului Lon Noi și 
do cele saigoneze. Luni dimi
neața, detașamente ale forțelor 
patriotice au atacat din nou 
complexul Long Vek, cel mai 
mare depozit de muniție al 
administrației de la Pnom 
Penh. După un susținut tir de 
mortiere, forțele patriotice au 
pătruns în dispozitivul de a- 
părare al depozitului, angajind 
lupte violente cu inamicul. In 
ultimele 24 de ore, relatează 
agenția Fra’.Jpe Pressc. s-au 
desfășurat lupte violente pe axa 
Prey Vong — Kompong Cham 
și pe șoseaua națională nr. 3, 
unde trupele saigoneze, 
au intervenit în Gambodgia, în
cearcă să forțeze recucerirea 
tronsoanelor acestei căi de co
municații controlate de forțele 
patriotice. In zona operațională 
Prey Veng — Kompong Cham
— Tonle Bet, forțele patriotice

care

• Alexei Kosîghin, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., l-a primit luni pe pri
marul orașului Washington, 
Walter Washington, aflat în 
vizită in U.R.SJS. Cu acest pri
lej a avut loc o convorbire 
prietenească, menționează agen
ția TASS.

© La spitalul Broussais (Franța) a avut loc o operație 
de cord, în cursul căreia unei bolnave de 48 de ani, care 
suferea de tulburări auriculo-ventriculare, i s-a implantat 
un stimulator atomic al activității cardiace. Aparatul, care 
dispune de o pilă atomică pe bază de plutoniu 238. a fost 
pus la punct de societatea Alcatel" împreună cu Comisa
riatul pentru energia atomică al Franței.

Aceasta este cea de-a doua operație de acest fel efec
tuată in Franța. Prima pilă atomică, implantată tot unei 
bolnave de inimă in urmă cu două luni, funcționează per
fect. Aparatul va putea fi folosit timp de 10 ani fără să i 

înlocuiască sursa de energie.

■® 
® 
® 
® 
® 
® 
® 
®

• Primul ministru al Gre
ciei, Gheorghios Papadopoulos, 
a efectuat luni o remaniere'mi
nisterială. Angelos Tsoukalas a 
fost numit ministru al justi
ției, Pavlos Manolopoulos, a de
venit ministru al muncii. Au 
avut loc, de asemenea, schim
bări și in conducerea altor mi
nistere.

Observatorii de presă remar
că faptul că Tsoukalas, care a 
fost primar al Atenei in peri
oada 1954—1960. era conside
rat ca un susținător al '.ui 
Gheorghios Papandreu, liderul 
Uniunii de centru.

Q In cadrul manifestărilor 
prilejuite de cea de-a 25-a a- 
niversare a semnării Cartei 
Națiunilor Unite, relatează co
respondentul nostru Horiâ Li

man, la Petit Palais din” Ge
neva s-a deschis o expoziție 
retrospectivă intitulată „Arta in 
slujba păcii". Sint expuse a- 
proape 350 de lucrări ale unui 
mare număr de artiști plastici, 
printre care Bonnard. Buffet. 
Chagalle, Fugita, Hodler. Leger, 
Pissaro. Van Dongen etc.

@ Feroviarii japonezi au or
ganizat la Tokio și în alte o- 
rașe greve, demonstrații și ma
nifestații de solidaritate cu cei 
5 000 de muncitori penalizați de 
conducerea căilor ferate pentru 
participarea la mișcarea gre
vistă desfășurată in perioada 
ofensivei dc primăvară a oa
menilor muncii. Acțiunile fero
viarilor au paralizat parțial 
traficul a 450 de trenuri dc pe 
principalele artere.

© Senatorul William Prox- 
mire a cerut, intr-un interviu 
radiotelevizat, reducerea cheltu
ielilor militare ale S.U.A. cu 
10 miliarde de dolari, precum 
și reducerea cu cel puțin două 
treimi a efectivelor trupelor a- 
mericanc staționate in Europa. 
El a subliniat că efectivul tru
pelor americane aflate în pre
zent în străinătate, în afară 
de cele din Vietnam, depășeș
te cifra dc 1 milion. Reducerea 
acestor efective reprezintă, du
pă părerea sa, cea mai bună 
modalitate de scădere a chel
tuielilor guvernamentale.

0 Fostul premier al Marii 
Britanii. Harold Wilson, a fost 
reales Juni lider al opoziției 
laburiste din Camera Comune
lor și președinte al Partidului 
laburist.

dețin inițiativa, iar contraata
curile lansate de unitățile mi
litare ale administrației de la 
Pnom Penh au fost respinse. 
Corespondentul agenției UPI 
relatează că forțele patriotico 
continuă să atace în zona Kom- 
pong Speu în direcția orașului 
Kompong Som, iar în regiunea 
de nord a țării forțele do re
zistență populară dețin contro
lul compleE asupra a două 
provincii.

★
SAIGON 29 (Agerpres). — Ge

neralul George Casey, coman
dantul primei divizii america
ne aeropurtate, a anunțat că 
luni la ora 10 GMT toate for
țele Ș.U.A. angajate în inter
venția din Cambodgia au fost 
retrase din această țară.

Retragerea trupelor nu Ir 
seamnă insă. încetarea inter 
venției militare directe 
S.U.A. în Cambodgia.

Aviația americană 
nua să bombardeze 
data de 30 iunie 
cambodgian, ceeea ce 
un amestec direct al 
această țară.

a

va conti- 
și după 
teritoriul 

constituie 
S.U.A. in

La 5 iulie 

ALEGERI 
GENERALE 
ÎN CIPRU

NICOSIA 29 (Agerpres). — 
Comunitățile cipriote —‘ grea* 
că și turcă — vor participa, 
la 5 iulie, la alegeri gene
rale separate pentru desem
narea noilor membri în Ca
mera Reprezentanților. Sînt 
primele alegeri, organizate în 
Cipru, de la obținerea inde
pendenței acestui stat, cu 
zece ani în urmă.

Din decembrie 1963, cînd 
au izbucnit conflictele interne, 
reprezentanții comunității tur
ce n-au mai participat la ac
tivitățile legislative.

La Saigon zile în șir au 
continuat demonstrațiile ti
neretului împotriva politicii 
guvernului. Tineretul cere eu 
insistență să se pună capăt 
războiului.

In foto : Tineri demon- 
slrind pe străzile Saigonului 
cu un afiș pe care scrie: 
„Innăbușindu-ne revolta, în
seamnă a trăda națiunea".

Țipai ul — Lnliepi iudei ea poligrafica Hunedoara. Subunitatea Petroșani


