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Consfătuirea 
inovatorilor 

din Valea Jiului

fulgerelor

a li nifte >)i 
i. Slilpii metalici u 
șiruie, începtnd din in

cinta termocentralei, urcind apoi 
dealurile, legați între ei prin 
„lianele" conductorilor electrici 
aerieni — liniile de înaltă ten
siune de 33,110 și 220 kilovolți 
— prin care toată lumea pie 
că se transportă curentul elec
tric. oleră fi ei un peisaj in care 
nu se surprinde vreo unduire, 
vreo tresărire de... dinam. 
Și chiar cele cinci turnuri de 
cire ale apei ca fi copd 
fum — ale căror înălțimi 
învăluite nu odată în nori de 
abur fi nori de )um — nu im
presionează călătorul cotidian, 
poate nici cit ar trece... autobu
zul spre Lupeni. din care de 
altfel poate privi, din mers a- 
ceastă statică panoramă.

Dar aici, la termocentrala 
Paroșcni, împotriva acestei pri
me impresii de „static" ce ți :e 
oferă, se nasc în fiecare secun
dă adevărate cohorte de lulgere 
stapînite, care aleargă prin liniile 
de înaltă tensiune cu trei cute 
dc mii de kilometri pe secun
dă spre Lupeni, Uricani. Petrila 
fi mai departe, cătie Hăfdat, 
Hunedoara, Oțelul Roșu, lfalnița, 
Pcftiș: cel mai impresionant 
dinamism de jorțe a! Văii jiu
lui, într-un peisaj industrial a- 
parent monoton.

Zilele trecute, s-a experi
mentat pe standul de probă 
de la F.S.H. Vulcan, proto
tipul stilpului hidraulic 
SVJ-80, conceput de către 
ing. Ion Herman și proiec
tantul Ștefan Mako de la U- 
zina dc utilaj minier Petro
șani. Stilpul este construit in
tegral din țeavă indigenă și 
prezintă avantajul de seamă 
că este simplu, iar în vede
rea fabricației nu 
licență. In 
Vulcan va 
unui lot
500 bucăți 
stîlp hidraulic SVJ-80.

un participant activ
la realizarea obiectivelor muncii voluntar-patriotlce

24 octom- 
municipal 

Petroșani al U.G.S.R., îm
preună cu Cabinetul de or
ganizare științifică a produc
ției și a muncii și Centrala 
cărbunelui au programat, la 
Lupeni. o consfătuire a ino
vatorilor din Valea Jiului, 
avînd ca temă : „Din expe
riența comitetelor sindicate
lor și a comitetelor de direc
ție in stimularea și desfășu
rarea

Iată temele referatelor ce 
se vor prezenta : „Preocu
parea comitetului sindicatu
lui și a comitetului de direc
ție de la E M. Lupeni pen
tru stimularea și sprijinirea 
activității inovatorilor"; ..Con
trolul obștesc efectuat de că
tre comitetul sindicatului de 
la Preparația cărbunelui Lu
peni asupra respectării le
gislației de inovații"; „Pro
paganda tehnică în sprijinul 
inovatorilor și informarea a- 
cestora cu noutățile tehnico- 
științifice".

EXPOZIȚIE

Ion MARGIMEANU

(Continuare In pug a 2 a)

Munca voluntar-patriotică 
constituie unul din obiectivele 
de bază ale activității tinerilor 
din întreprinderi industriale, 
șantiere de construcții, școli 
și facultăți. In spiritul minuna
tei tradiții ale acestei muncii, mii 
de tineri muncitori, elevi și 
studenți din Valea Jiului, 
și-au adus aportul lor la rea
lizarea unor importante obiec
tive economice și social-cullu- 
rale. Iucrind pe șantierele ju
dețene și locale ale tineretului. 
Valoarea contribuției tineretu
lui Văii Jiului la efectuarea 
unor importante lucrări în sil
vicultură și construcții, la în
frumusețarea orașelor și loca
lităților. se estimează la pes
te 7 000 000 lei.

Din analiza situației reali
zării angajamentului economic 
al organizației municipale 
U.T.C pînă în prezent, ana
liză făcută de recenta plenară 
a Comitetului municipal U.T.C., 
se poate constata faptul 
toate obiectivele, în afară de 
colectarea metalelor vechi și 
construcția de baze sportive, 
au fost îndeplinite și depășite 
în mod substanțial. La plante 
medicinale și fructe, planul de 
3 000 kg a fost realizat și chiar 
depășit, colcctindu-se 
dîndu-se o cantitate 
kg; la amenajări de

planul de 8 km a fost depă
șit, realizîndu-se 19,3 km; la 
amenajări de spații verzi pla
nul de 320 000 mp a fost dc 
asemenea depășit realizîndu-se 
342 400 mp zone verzi. Cea mai 
valoroasă contribuție în aceas
tă direcție au adus-o organiza
țiile U.T.C, din școli, de la 
E. M. Aninoasa, I.P.S.P. Li- 
vezeni, Prcparația Petrila, Co
operativa „Deservirea“ Lupeni, 
oiganizațiile comerciale din Pe
troșani. Astfel, au fost organi
zate șantiere locale de tineret 
la construcția liceului din Pe
troșani, a clubului din o- 
rașul Uricani, construcția ba
zei de agrement de la puțul 
5 sud I.upeni, iar peste 400 do 
studenți și elevi de la I.M.P., 
Grupul școlar minier Petroșani,

Grupul școlar minier Lupeni, 
Liceul industrial Petroșani, Li
ceul Vulcan, au fost prezenți 
pe șase șantiere județene undo 
au efectuat peste 38 400 ore 
muncă patriotică echivalînd cu 
134 400 lei economii.
. Sint tot mai numeroase or
ganizațiile U.T.C. care între
prind acțiuni menite să vină 
in sprijinul producției priQ cu
rățirea vagonetelor. desconges
tionarea galeriilor dc materia
le, stivuirea acestora etc. Este 
semnificativă, din acest punct 
de vedere, propunerea comite
tului U.T.C. de la E. M. Lo- 
nca, care a întreprins o ac-

Tot la Lupeni, cu prilejul 
consfătuirii inovatorilor din Vi- 
lea Jiului, va fi deschisă o ex
poziție a inovatorilor. In cadrul 
expoziției sint prezentate mache
te, exponate, planșe ale unor 
inovații importante realizare, 
locul și unde se aplică ele in 
producție și eficiența lor econo
mica.

Expunere

Flavia DU.MITRAȘ

(Continuare în pag. a 3-a)

Astăzi după-amiază, la Ca
sa de cultură a sindicatelor, 
conferențiarul I. 
zintă expunerea 
radio-comunicațiilor“, 
drul cursului 
tnotehnîcă al 
populare.

Pop pre- 
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Blocuri de locuit,
în lucru

In cartierul Aeroport V-ex- 
tindere din Petroșani, cele 30 
de apartamente ale blocului 
D 1—3 au intrat în fază de 
finisaj. Sub îndrumarea mais
trului Dumitru Bălan, construc
torii Șantierului nr. 1 al T.C.TI. 
(dintre care se evidențiază e- 
chipele conduse dc Ion Tobă, 
Grigore Sturzu, Vasile Mer- 
cioiu. Gh. Bețivu și Dumitru 
Negoiță). montează în camere 
parchetul, șlefuiesc mozaicul, 
execută vopsitorii etc. Ei s-au 
angajat ca in această săptă- 
mină să termine complet fi
nisajele. în vederea recepțio- 
nării pe curînd a blocului.

Ca și blocul D 1—3 și „veci
nul" lui. D 1—4, este alcătuit 
tot din panouri prefabricate 
din beton armat. In prezent, 
echipa de zidari-montorj con
dusă de Ștefan Kadar, mon
tează astfel du panouri la ul
timul etaj al clădirii, etajul 
trei. Cele 30 de apartamente 
ale blocului vor fi terminate 
la finele lunii viitoare.

r

CREAȚIA ARTISTICA
trebuie să pătrundă

Montaj literar
La Teatrul „Valea Jiului", re

gizoarea Marietta Sadova pre
gătește un montaj literar din 
operele lui Caragiale și Topir- 
ceanu. Participă majoritatea 
actorilor teatrului.

mai adînc în viața oamenilor
Problemele pe care viața și 

societatea le pune astăzi în 
fața instituțiilor cultural-artis- 
tice și a creatorilor de artă, 
au constituit obiectul dezbate
rilor din cadrul adunării ge
nerale a organizației de bază 
care cuprinde comuniștii din 
Școala populară dc artă, Școa
la de muzică și filiala U.A.P. 
Petroșani.

Dcsfășurindu-se sub semnul 
înțelegerii mobilizatoarei che
mări adresată dc tovarășul 
Nicolae Ceaușescu de la tribu
na Congresului al X-lea al 
P.C.R., tuturor muzicienilor, 
plasticienilor și creatorilor 
artă — „de a pătrunde în 
dineul existenței poporului 
ințelegînd năzuințele sale, 
forturile și lupta sa eroică, 
infățișeze grandioasa frescă 
României socialiste" 
rea generală a dezbătut și a- 
probat măsurile prin care co
muniștii din cele trei instituții 
artistice vor traduce în viață 
politica partidului nostru 
vor contribui la- educația 
tetlcă a oamenilor muncii din 
Valea Jiului,

Analizând desfășurarea pro
cesului de învățămînt artistic 
și activitatea cultural-obșteas- 
•ă, au fost scoase în evidență 
rezultatele bune obținute in 
realizarea planului dc școlari
zare și învățămînt, la cele două 
școli și participarea plasticic-

de 
a- 
Și.
fi
să 
a 

aduna-

Și 
es-

nilor noștri la expoziția repu
blicană de la București. Tot
odată au fost relevate produc
țiile artistice și recitalurile sus
ținute în fața publicului și a- 
portul adus de unele cadre di
dactice în cadrul mișcării ar
tistice de amatori.

In centrul discuțiilor purtate 
pe marginea dării dc seamă și 
a planului de măsuri de către 
comuniștii Teodora Jurca, Vic
tor Sylvester, Nicolae Medișan, 
Iosif Matyaș, Gheorghe Popa, 
Vasile Lucaciu — au stat pro
blemele legate dc viața orga
nizației de 
necontenită 
co-ideologic 
fecționarea 
și creșterea prestigiului mem
brilor de partid, a influenței 
organizației în rîndul cadrelor 
din cele trei instituții, com
baterea formalismului și alte 
probleme legate de generali
zai ea experienței pozitive și 
activitatea metodică din școli, 
In cuvîntul lor parlicipanții îa 
discuții au subliniat necesita
tea sădirii în conșțiința elevi
lor și a oamenilor a unor prin
cipii superioare dc viață ce
rute dc societatea, noastră so
cialistă. Pentru aceasta fiecare

O NOUĂ 
REVISTĂ ȘCOLARĂ
ln ce ne privește, ținind <cama 

dc 'radițiile, condițiile, perspec
tivele specifice Văii Jiuiui, 
optăm pentru revista școlară cu 
profil larg, aptă să • polarizeze 
atenția și preocupările celor 
m.ti variate categorii de el- ', i. 
ici i celor în di ago ți de mate
riile reale cit și a celoi cu in :i- 
nații spre disciplinele umaniste.

O astfel de reti-iă este și 
„Brățara de aur" a Liceului .:i- 
du-’ria! din Petioșani, al cărui 
prim număr a apărut nu demult. 
„Prin apariția revistei «Brățara 
de aut- — se scrie in cuvin.u| 
înainte semnat de prof. Anton

I)

Cu prilejul prezenței sale la New York

întrevederi ale președintelui
onwsttj

cu liderii Comitetului pentru
ajutorarea sinisiraților din România

NEW YORK 22 (Agerpres). - 
De la trimișii noștri speciali :

La cererea lor, președintele 
Nicolae Ceaușescu a primit mier
curi dupâ-amiazâ pe liderii Comi
tetului pentru ajutorarea sinistra
ților din România in lichidarea 
pagubelor provocate de inunda
țiile din primăvară. Comitetul - 
constituit ca un grup special de 
acțiune in cadrul fundației „Ape
lul la conștiință" - cuprinde per
sonalități ale vieții publice, oa
meni de afaceri, militanți pe tâ- 
rim obștesc.

La întrevedere o luat parte to
varășul Dumitru Popescu, precum 
și Corneliu Bogdan, ambasado
rul României la Washington.

La sediul misiunii permanente 
a României la O.N.U. au venit 
John Mosier, președinte ol 
„Board of Holmes Electric Pro
tective Company", rabinul Arthur 
Schneier, președintele Fundației 
„Apelul la conștiință" - ambii 
președinți oi Comitetului pentru 
ajutorarea sinistroților din Ro-

mânio, Francis E. Dorn, secretar 
trezorier al fundației și al comi
tetului, episcopul Silas de Am- 
phipolis, reverendul William 
Duval, reverendul monsenior 
Andrew P. Landi, Norman Carig
nan, vicepreședinte al firmei 
W. R. Grace et company", Aron 
Chilewich, președinte ol corpora
ției Chilewich, Raymond Noble, 
director al firmei „Corning Gloss 
Works", Roger Sonneman, vice
președinte al firmei „Americon 
Metal Climax", Emanuel M. Ter- 
ner, președintele firmei „Midlcnd 
Glass company", Roy Titus, pre
ședintele companiei „Helena 
Rubenstein", Charles Gilman jr., 
președintele companiei „Gilmar 
Paper".

După cum au subliniat in 
cursul întrevederii, membrii comi
tetului au ținut sâ folosească 
prilejul oferit de prezența pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu la 
New York pentru a-l cunoaște și 
a-l saluta. Apreciind in mod deo
sebit politica de pace și coope
rare a României, a președintelui

Nicolae Ceaușescu, ei și-au ma
nifestat dorința de a milita in 
continuare pentru a-și aduce 
contribuția la dezvoltarea lela- 
țiilor multilaterale dintre S.U.A. 
și România, a bunelor raporturi 
dintre popoarele român și ame
rican.

Ei au anunțat câ iși vor con
tinua activitatea de ajutorare a 
sinistraților din România și că, 
in cadiul acestei preocupări, au 
luat hotârîrea de a reconstrui și 
echipa cu utilajul medical nece
sar un spitol clin Mediaș și de a 
trimite un stoc de medicamente 
destinate spitclelor pentru copii.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a mulțumit pentru sprijinul acor
dat de comitet in periooda ca
lamităților noturale din primă
vară, arotind că vede in acest 
sprijin nu numai un gest umani
tarist, ci și un semn de prietenie 
și prețuire pentru România șl 
politica sa de pace, colaborare 
și înțelegere intre toate popoare
le lumii.

Cu premierul peruvian,
generalul Ernesto Montagne

Președintele Consiliului de Stat. 
Nicolae Ceaușescu, s-a întîlnit la 
sediul Misiunii permanente a Ro
mâniei la O.N.U. cu generalul 
Ernesto Montagne, primul ninis-

La reședința sa de la sediul 
Misiunii permanente a României la 
O.N.U., președintele- Nicolae 
Ceaușescu a primit miercuri seara 
pe ambasadorul Villaro Paiz, tri
misul special al președintelui U- 
ruguayului, Pacheco Arcco, care 
a transmis un mesaj din partea șe
fului statului Uruguayan.

Mesajul exprima un omagiu la 
adresa președintelui Nicolae 
Ceaușescu, a politicii sale, dorința

tru al Republicii Peru.
In cursul convorbirii, care > 

desfășurat într-o atmosferă cc 
dială. au fost discutate p robiei 
ale relațiilor dintre România

a fost exprimată dorința de 
dezvolta colaborarea econu- 
schimburile comerciale din-

ca relațiile dintre Uruguay și Ro
mânia să se dezvolte în continuare, 
să cunoască o nouă amploare, pe 
planuri multiple, colaborarea din
tre cele două țări. Totodată, pre
ședintele Uruguayului și-a exprimat 
regretul pentru faptul că, din c 
siderente de ordin intern, 
rețin în prezent 
nevoit să amîne 
mânia prevăzută 
Mesajul exprima

pînă la efectuarea vizitei, bjnele 
relații româno-uruguayene vor ur
ma un curs ascendent, în folosul 
ambelor țări.

Ambasadorul Villaro Paiz a 
ținut să folosească prilejul între
vederii pentru a omagia discursul 
rostit de președintele Nicolae/ 
Ceaușescu la tribuna sesiunii jubi
liare a O.N.U.

La întrevedere a participat 
Nicolae Ecobescu, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe.

în țară.

Cetate de

Spitalul din Hunedoara

Foto : V ONOIU

Nicolae Bl VOIA’ 
I

(Continuat* in pay. * t-«)

seamă a economiei românești

partid, ridicarea 
a nivelului politi- 
și profesional, per- 
stilului de muncă

Cornel HOGMAN

(Continuare in pag. a 3-a}

BRATARA DE AUR
Popescu, directorul liceului — 
urmărim stimularea tinerelor ta
lente din liceul nostru, urmărim 
afirmarea capacității unor elevi 
și, poate, anumite opinii perso
nale in domeniul specialităților, 
vor completa cunoștințele ele
vilor reclamate de viitoarea ne- 
serie'. Parcnrgînd paginile 
revistei trebuie să spunem eă 
aceste deziderate nu sini împli
nite decît în mică măsură. Ală
turi de materiale interesante, 
binevenite, cum ar fi „Dezvol
tarea mineritului in Valea Jiu
lui* semnai de elevii Romeo 
Matei și Ion Nițar, rubrica

„Tinere talente", „Patru ani 
activitate sportivă școlară'... 
elevul Victor Ardelean, celei li
fe articole scrise de elevi au un 
caracter prea general, subiectele 
abordate puțind fi întîlnite io 
orice publicații sau pagini cu 
profil de magazin. Să fim bine 
înțeleși, nu afirmăm că arti
cole cum sint cele intitulate 
„Gheorghe Vrînccanu, un jn-ir- 
geometru român", „Cine știe, 
rezolvă", „Istoria radiotehnicii", 
„Probleme de chimie', „Ștefan 
Octavian Iosif", „Rebus" etc., 
nu-și au. rostul într-o astfel de 
publicație ; ele însă nu trebuie

dt 
de

să hotărască profilul, „fața' 
reviste școlare. Ne interesează 
să citim materiale care să indi
vidualizeze pregnant o publi
cație in raport cu alta, penii u 
că numai astfel se justifică apa
riția mai multor reviste școla.e 
înt-r-un municipiu ca al nostra, 
unde există zeci de școli de toa
te gradele și profilurile. I iei 
din aceste reviste trebuie 
oglindească preocupările, re 
tele, „cîștigurilc" specifice 
cărei școli. Numai în

Constantin PASCU

(Continuare in pag. a 4-a)

Am fost din nou la Hune
doara. O cunoscusem din 
descrieri încă de prin 1944. 
Era pe atunci un mic tîrgu- 
șor situat la vărsarea Zlaștiu- 
lui in Cerna, un orășel al 
industriei fierului, centru de 
mici meseriași. De atunci a 
trecut un sfert de veac. Am 
fost intre timp, de zeci, de 
sute de ori in cetatea de foc. 
Prefacerile care au avut loc 
in această perioadă sint mă
rețe și minunate. Dacă nu am 
fi văzut totul cu ochii noștri,

poate că nu am înțelege atitde 
bine cum dintr-un tirgușor a 
răsărit puternica cetate, cu 
clocotul ei neîntrerupt, cu oa
menii ei minunați care au 
știut să facă din Hunedoara 
o cetate de seamă a econo
miei naționale românești.

Rodul principal al străda
niei, al competenței și spiri
tului de abnegație depuse de-a 
lungul anilor, se concretizea
ză in aceea că uriașul com
binat se prezintă astăzi cu 
un proces de producție inie-

grat, ceea ce are implicații 
însemnate asupra valorifică
rii mai raționale a zăcămin
telor de minereuri, creșterii 
eficienței economice in toate 
compartimentele de activitate.

Oțelul hunedorean este tot 
mai mult solicitat ele acele 
industrii cqre asigură un grad 
avansat de prelucrare a me
talului produs aici. Iată de 
ce, in înfăptuirea politicii de 
industrializare socialistă a ță
rii, partidul a aoordat o deo
sebită atenție creșterii conti-

nue a producției de metal și 5 
îmbogățirii gamei sortimente- ) 
lor de oțeluri. Modernizarea z 
vechilor cuptoare, construirea z 
de noi capacități fac ca la z 
Hunedoara producția anului z 
1944 să se realizeze in 7 zile î 
la fontă, 3 zile la oțel și in z 
48 de ore la cea de laminate, z

De la cuptorul Martin ce z 
dădea 25 tone de metal, la u- z 
riașele vetre unde se plămă- Z 
dese intr-o singură șarjă pes- ? 
te 400 tone oțel, de la citeva c 
mărci de oțeluri la peste 230 c 
cite se elaborează astăzi, iată c 
uriașii pași făcuți de oțelarii C 
hunedoreni. C

In ultimul timp sint tot mai < 
insistente căutările pentru a 
i

Coordonate 
hunedorene

4 z~iÎL J «

spori producția de metal pe 
seama unor factori interni, pe 
seama unor lucrări ce recla
mă fonduri de investiții mai 
mici, dar cu mare eficiență 
pentru creșterea producției 
de metal. Acestei căutări stă
ruitoare ii stau mărturie nu
meroase exemple, fapte. Din 
noianul de fapte am ales pro
cedeul folosirii oxigenului ca 
intensificator In baia de oțel, 
deoarece acesta asigură obți
nerea unor sporuri substan
țiale. de metal.

Dacă in 1965 s-au fabricat 
500 000 tone de oțel cu ajuto
rul oxigenului, în 1970 aproa
pe toată producția de la O- 
țelăria nr. 2 se obține după 
tehnologia amintită. Pe arte
rele de metal ale patriei, spre 
numeroșii beneficiari interni 
și externi sint trimise zilnic 
cantități importante de fon
tă, oțel, laminate.

C.S.fl. Aspect din noua fabrică de oxigen
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în fafa colectivului Șantierului 17

l ucrări de calitate,
predate la timp’

continuă a t:\ms-■Crește 
porturilor de mărfuri și Călă
tori prin 
H acțiune 
impune un vast 
dublare a liniilor 
Jcctrifi arca liniilor 
g ou. extinderea 
< k •: o.Im unice 
nările pe arc 
cutat 
căi 
rea I 
Petroșani 
In sistematizarea 
refacerea 
gabarit ș 
32 
rarea 
lor de st inc: 
a 14 polate.
22 /.duri dc sprijin. Termenul 
de punere in funcțiune a li
niei gata ele ti ificată este la 
Ffiixitul inului 1973.

Greutățile inerente oricărui 
început dc șantier, n-au lipsit 
nici la noi. inecpînd cu pro
blema cidrelor. j utilajelor, a 
asimilări', și aplicării unor noi 
tehnologii de ■ xi. uție. p;oble- 
me care 
lății noast 
țâ nega', 
s. inilO' 
lotuși eg

in t să i 
depărtăm 
le orga iz itori v. 
disecrnămînl iic are 
muncă si luind toate 
nc< esaro în vederea 
iii unui ritm lucrărilor 'are 
să tsigin-e îndeplinirea tuturor 
in.l utoiiloi de plan. Au fost 
reni alizato principalele opera
țiuni in vederea aprovizionă
rii loturilor u materiale, a 
p'epurării betoanelor pe cit a 
fe<’ posibil in stații, cit și în
locuirea elementelor de beton 
monolit cu prefabricate în spe
cial pe defileul Jiului. Am in
sistat foarte mult asupra fac
torului disciplină, in vederea 
respe tării programului de lu
cru și 
muncii.

Deși 
văzute 
8970 a 
mai mare decit 
finul precedent. 
Vierului nostru 
din primul trimestru să-și *.n- 

plinească sarcinile, raportind 
la 30 septembrie a. c. realiza- 

proporție de 100.4 la 
planului celor trei tri- 
ceca ce reprezintă 79 
din prevederile anuale,

traficului cu 
și electrică, 
program de 
m..c straie, e- 

cu profil 
mtralizâriî 

,i stațiilor, fiu
le are de exe- 

Șantierul 17 construcții 
te pentru clectrifica- 

liniei ferate Bumbcșlî — 
Simeria constau 

a 19 stații, 
t a 10 tunele la un 
sporit, hidroizolarea a 

de tunel . pir um șt apâ-
1 nici împotriva căderi- 

prin construirea 
2 tunele la zi și

sporire.
Diesel

începutul a . i- 
au as ti o influen- 
a supra realizării 

reușit

să in-

ld
Ire
vă asupra rea 
de plan. Am 
intr-un timp relativ 

r,p mobilizăm 
lipsurile si deficiente- 

analizind cu 
loc de 

măsurile 
imprimă-

in general a disciplinei

volumul lucrărilor pre- 
a se executa in anul 
fost de cca. doua ori 

cel realizat in 
colectivul șan- 
a reușit chiar

rea în 
sută a 
mostre, 
la sută 
în ondițiilc atingerii unei pro- 
du' tivități a muncii ce întrece 
cu 3 la sută pe cea planifi
cată.

\u fost predate beneficiaru
lui toate obiectivele prevăzute 
In planul de stat. Avînd in 
vedere modul de desfășurare 
a producției pe cele trei tri
mestre cit Și potențialul șan
tierului asigurat, ca forță de 
mun ă și utilaje, avem toată 
convingerea că planul anual 
po tie fi îndeplinit și chiar de-

pășit cu cca, 2 milioane lei.
Cu toate că in ansamblul 

lucrărilor șantierul iși reali
zează sarcina prețului dc cost 
și planul de beneficii, -o ana
liză aprofundată a cheltuieli
lor a scos in evidență efectua
rea unor plăți neeconomi oase 
cum ar fi : folosirea unui ma
re număr de autocamioane <u 
plata in regie, 
servesc numai 
chiar maistrul 
cru; cheltuieli 
prețul de deviz la unele ma
teriale (dulapi și la produsele 
de balastieră): ncfolosirea la 
capacitate a tuturor utilajelor: 
aprovizionarea in devans 
unele materiale, fapt 
condus la formarea unoi 
curi suprariormative.

In vederea asigurării in 
ne condițiuni a lucrului 
timp friguros s-au întreprins 
de pe acum unele măsuri cum 
ar fi :

© se amenajează stațiile de 
betoane pentru asigurarea func
ționării lor in condiții de 
nă fără

© in stația Baril Mare s-a 
executat o instalație pneuma
tică pentru descărcarea meca
nică a cimentului vrac din va
goane;

înființarea unei stații de 
reincărcare in stația Dacia a 

de balastie-

folosirea unui ' 
autocamioane 
care uneori dc- 
șcful de lot sau 
punctului de lu- 
mai mari peste

stagnări;

CU 
cure a 

sto-

bu-
pe

ar-

produselor livrate 
ra Sâulești;

■$ s-au revizuit 
lațiile de încălzire 
muncitorească Banița;

@ s-au făcut comenzile tes- 
pc tive și este in curs aproxi- 
zionarca cu legume și zarza
vaturi a cantinelor, precum și 
combustibil necesar.

In anul 1971 sarcinile de pro
ducție ce revin șantierului nos
tru sint cu 40 la sută mai mari 
de it in acest an. Pentru aces
te motive s-au luat măsuri de 
completare a documentației ne
cesare pentru executarea lu
crărilor cuprinse in planul pe 
anul viitor. S-a obținut repar
tiție pentru prefabricate din 
beton, confecții metalice și de 

a început contracta- 
fixindu-se termene dc 

în mod eșalonat. în 
de prevederile planifi- 

g raft cele de

toate insta- 
din tabăra

lemn și 
rea lor 
livrare ' 
funcție 
cate și 
ale lucrărilor.

De asemenea s-a 
zat execuția polatelor 
fabricate de beton armat pe 
defileul Jiului ceea ce mărește 
viteza de construire și 
tează totodată calitatea 
rilor.

Întregul colectiv al 
rului nostru se preocupă per
manent și intens ca lucrările 
de investiții ce ne revin a le 
înfăptui să fie executate la 
timp și in bune condițiuni a- 
ducindu-ne astfel contribuția 
ia realizarea sarcinilor planu
lui cincinal.

execuție

gen crai i- 
din pre-

garan- 
lucră-

șantie-

Ing. Radu ZABULIC A. 
șeful Șantierului 17 — 
construcții căi ferate

Combinn 4 PU-PK 7. desti
nată lucrărilor de pregătire în 
câriune, a fost introdusă la 
E. M. Lupeni în februarie 1970. 
In vederea experimentării și 
generalizării noii tehnologii de 
lucru s-a întocmit un studiu 
detaliat încă din luna ianua
rie. atit in vederea săpării a- 
xului colector principal din 
stratul 5, blocul IV, intre ori
zonturile 440 si 400. cit și pen
tru execut rea galeriei direc
ționale de bază a panoului IV. 
stratul 5, blocul IV. racordată 
la axul 
crări au 
săpa in 
profilul 
intercalație sterilă, cu o grosi
me variabilă de 0,25—1 ni. Co- 
pcrișul stratului 5 este on- 
stiluit din gresie sfiicioasă, iar 
cărbunele și rocile înconjură
toare au un 
metan.

Lungimea 
fost de 120 
direcționale 
ni. Profilul 
litiere la aceste lucrări a fost 
TI 1-4. Săparea axului -ok tor 
s-a făcut în sens descendent.

Am menționat cîtcva din ca
racteristicile de zăcămint in 
care s-a introdus spre, expe
rimentare ombina 4 PL'-PK 7. 
întrucit acestea au influenta! 
in mod vădit indicatorii rea
lizați.

In faza 
brigada a 
muncitori.

colector. Ambele
fost pre • ăzutc a 

felia I, incluzind 
dc săpare și

lu- 
se 
in 

prima

conținut ridicat de

ixului colector a 
m. iar a galeriei 
de bază dc 170 
de săpare șt sus-

dc experimentare, 
fost compusă din 29 
13 in S' himbiil 1 și

pe traseul
restul in schimburile II și III. 
Acest 
c urnei 
sigure 
de 10 
nule in sl ralul 5. blocul 
in faza dc experimentării 
fost cuprinse intre 46 
metri avansare lunar.

Viteza de înaintare a 
ne; a fost limitată de 
toatele cauze :

(J> emanațiile permanente dc 
Cil4 na au permis efectuarea 
operațiilor de pușcare a inter- 
alației sterile, fapt care a dus 

la tăierea acesteia in multe ra
zuri și din ciocan dc abataj. 
In plus, incluziunile de sfe- 
rosiderită tu mărit și mai mult 
dificultățile:

înclinarea stratului, in 
cazul săpării axului colector, 
care a fost în jurul limitei 
maxime, a creat obstacole. it 
la manevrarea combinei. îna
inte și înapoi, cit și la mane
vrele laterale;

<2 defecțiunile mt- unice ale 
transportoare TR-3 

in seric dc la frontal 
pină la buncărul co-

uft tiv. conform ciclo- 
intomiite trebuia să a- 
o viteză de avansare 
m/zi. Rezultatele obți- 

5.

cclor 7 
montate 
de lucru
Ier tor:

Și

'omb:- 
urmă-

1
obținerii unor->

lipsa de experiență a 
combainierilor;

<§■ defecțiunile frecvente ale 
pompelor hidraulice care ma
nevrau organul tăietor: 

deficiențele organizatori
ce in probleme de aprovizio
nare a brigăzii.

In urma unei analize deta
liate a rezultatelor obținute in 
faza dc experimentate, condu
cerea exploatării a hotârit fo-

L A E. II.
losirea combinei 4 l’L’-PK 7 la 
executarea tuturor lucrărilor 
dc pregătiri in ărbune, pla
nificate in stratul 13. blocul 
VI. pe perioada anilor 1970— 
1975, intre orizonturile 480— 
400. Astfel, imepind din luna 
a Vl-a 1970. ombina s-a pla
sat la continuarea săpării lu
crărilor dc pregătire din a- 
cest strat. Cu o brigadă com
pusă din 18 oameni, realizările 
obținute in stratul 13, blocul 
VI. cu combina 4 PU-PK 7 
s-au situat intre 48 metri in 
planul înclinat nr. 1 (in cca

CONSEMNAM Șl... AVERTIZAM!
Constatăm abaterea

La mijlocul lunii octombrie 
o.c., controlul preventiv executot 
de către organele in drept din 
Centrală, a depistat la abatajul 
cameră nr. 45, aripa estică, lec
torul IV, de Io E. M. Lonea ur
mătoarele nereguli, mai 
aboteri flagrante de la 
de protecție a muncii 
ne :

© Armarea nu era 
în mod corespunzător, 
grinzile erau rupte, 
se montaseră, iar coloana 
oeraj prezenta neetanșeități 
toată lungimeo abatajului.

© De la hotar in retragere, 
s-o creat un gol nepermis, de 
mărimea 14 X 15 metri. Luoți 
aminte, că zona este puternic 
presionată, in permanență ame
nințată cu surparea.

bine zis 
normele 
subisra-

efectuotă 
stilpii 

jugurile
Și 

ru 
de 
pe

® In opropierea abatajului 
vecin, pe o lungime de cca. 
8 metri, s-o constatat o concen
trație de metan, in profil, de 
peste 5 la sută.

Țineți seama că 
pectiv fusese controlat - 
vine ! - de către maiștrii 
nici Dumitru Blaj și Petru laneș, 
chiar de măsurătorul de 
Tomo Milos, pină și ing. 
Boontă a trecut pe acolo... S-a 
constatat (in ce măsură și sub 
ce giad de responsabilitate ?) 
situația ca atare - extrem 
primejdioosă pentru cei care 
crează acolo dar nu s-a 
nici o măsură de remediere 
deficiențelor grave existente 
ccel moment. Cu nepăsare, cu o 
neglijență greu de tolerat, s-a

obatajul res- 
voiba 

meca-

gaze
V,

oe
lu- 

luot
o 
în

„Fabrica" fulgerelor subjugate
Urmai e din pag. I)

Apare it doar, pentru că dacă 
parcurgi de la un capăt la îllul 
întregul flux de ..labricare" ?. ener
giei electrice rămîi impresionat, 
covîrșit de-a dreptul de compli
catul angrenaj funcțional de loc 
monoton. Aici iși dau 
pe „fagașuri" bine calculate 
statornicite, cărbunele și 
două demente a căror energic 
convertită anual in milioane 
milioane de kilowați ore.

I irațiți de inginerul Ștefan 
d. -■•h.u. am pătruns in „galei 
tehnologice a’e centralei terii 
lectrice. Minunată aplicare a gin
ii 7: ;i ingeniozității umane ți se 
j -.lâțișează ! Și chiar Je ia înce- 
I ,. la 'tația de debarcare a «.ăr- 
b ..lot din vagoane ( .1 .R.

I >irect din vagoane, cărbunele 
in nL’.e silozuri mari, în

căpătoare. La _ .; ... <
mări* uriașe Je beton, situată la 
pai.ea loi inferioară, UD alimen
tator automat așează pe o bandă 
tr,imponoare cărbunele, care plea
că astfel cu o destinație proci ă • 
cazane .■ termocentralei. Pină ‘ă 
ajungă insă uci, in locare'.e ta- 
zanelor, cărbunele ate Je străbă
tut un drum lung și -inuO', Je 
sute de metri, urcind și cobciL d. 
cotdus dc benzi trans|Xjrtoare ort 
de. gravitație, [ 
instalații, dispozitive și 
co trasoare, mori c_ 1 
eu. — în care 
st ucă pină 
tr-un praf lin.

Pulverizat in 
lot. j ajutorul 
unde .tonul" aprinderii, 
rea ri. se face cu gaz 
cărbunele iși împlinește 
de a încălzi puternic apa

loc 
ințilnire 

și 
-pa, 

e 
și

transformind-o în abur. In fiecare 
oră, cele 5 cazane ale termocentra
lei — a căror 
22—30 de metri e 
tr-o hală pe măsura 
formă prin arderea 
ne de cărbune, 250 
in cam tot atita

funcțiune cn 
citesc și se

beton armat 
(in

din
dc

care
a-

atît ?
ca minerii să-și continue 
la locul de muncă, ca și 

i s-ar fi intimplat nimic,

permis 
treaba I 
cind nu 
ca și cind totul era in regulă... 
Punerea în primejdie a vieții 
oamenilor, 
tată la unii, căci 
bătătoore la ochi 
umeri a... neștiință, 
califica ?

primejdie a
s-ar spune premedi- 

preo sint 
ridicările din 
cum o putem

Cînd nu
cugetăm

mai mtih • ••
Cu ocazia recentului control 

preventiv amintit, la abatajul ca
meră nr. 72 din stratul 3, sec
torul II, de la aceeași mină, s-a 
constatat că nici artificierului 
Gheorghe Crețu nu-i prea pasă 
docă ortacii cu care lucrează, 
zi de zi, 
frontul cu 
executată 
nografiei
nostru a efectuat, totuși, 
careo găurilor de mină in 
rea
știe ce 
avea 
risc ? 
care 
timp
accidentări, nu l-ar putea lovi 
și pe artificierul Gheorghe Crețu? 
II invităm să ne răspundă 1...

sini amenințați... 
pricina, deși nu 
armarea conform 
stabilite,

indicatori tehnici inalti3

dinții lună de la reluare) și 
350 metri avansare in galeria 
intermediară, în septembrie. 
Experiența cîștigată, înlătura
rea unor deficiențe tehnice și 
organizatorice 
rior au făcut, 
realizările să 
bune.

Totuși, piuă
s-au putut obține 
10 m zi planificați,

constatate ante- 
prin

fie
urmare, ca 

mult mai

in nu
cei

prezent 
ritmic 
din cauza

combinei, 
presiune

postui ilor 
ciclogiama de

LEPEZI
persistenței anumitor inconve
niente ca :

(£ realizarea susținerii aces
tor lucrări miniere cu clemen
te metalice de tipul TH-4 mo
dificat .are sc execută onco- 
mitent cu operațiile de tăiere 
cu ombina in front:

©• emanațiile de Cil4, mult 
mai mari decit cele prevăzute 
in calculul proiector de acraj 
pentru lucrările in cauză, fapt 
ce a condus la opriri repetate 
ale locului de muncă pină la 
montarea a două și trei co
loane de acraj cu 0 500 mm:

9' defecțiunile electromeca
nice la transportoarele TR-3 
montate in seric și necesare 
transportului utilului c’e la 
frontul de lucru in vagonetele 
de mină;

fe- defecțiunile mecanice. în- 
1 ă ncinlăturatc. ale 
pompelor dc înaltă 
ele.;

nerespectarea 
planificate in 
lucru;

S intirzierile in aprovizio
narea brigăzi; cu clemente de 
susținere.

Pentru diminuarea efectelor 
negative ale factorilor amin
tiți. pentru creșterea randa
mentului. a vitezei de avansa
re a combinei, conducerile sec
torului și exploatării și-au pro
pus :
• stabilirea unei monografii 

de armare corespunzătoare 
condițiilor dc zăcămint din 
stratul 13. blocul VI. care să 
permită deschideri pe suprafe
țe mai mari. Pentru zonele 
cu deranjamente te tonice s-a 
dotat brigada cu 20 stilpi hi
draulici cu pompă individuală 
de tipul S-836, eu ipac modi-

ficat pentru susținere provi
zorie cu grinzi de lemn:

<*• in vederea intensificării 
aerajului la lucrările do pre
gătiri din stratul 13. blocul 
VI, la orizontul 440 se va e- 
xecuta un plan înclinat din ga
let ia transversală actuală, care 
să treacă peste acest compir- 
timent al blocului. Prin aceas
ta. se va putea realiza priza 
de aer proaspăt;

sensul 
combinei să 
menținut dc 
sindu-se in 
jele ( 
tul ui:

® montarea pe axul încli
nat nr. 2 a unui monorai in 
vederea optimizării transportu
lui de elemente de susținere 
și elemente necesare transpor
toarelor;

© îmbunătățirea 
combinei și a 
complex.

Atît măsurile 
7. .torice. cit și 
de lucrări 
pregătirii 
strat, 
de realizare a t 
tehnici superiori 
pină in prezent I 
cu combina 
4 PU-PK 7.

de 
fie 

sus 
acest

avansare al 
întotdeauna 

in jos. folo- 
fe) avanta- 

create de înclinarea stra-

întreținerii
utilajelor din

tehnico-organi- 
vohimul m ire 

miniere necesare 
exploatării acestui 

constituie promise certe 
unor indicntoii 

i ‘■clor obținuți 
la mina l.ttponi 
do inainlări

Ing. Iulian COSTESCU. 
inginer șef

Ing. Constantin TEODORESf l 
șeful serviciului ichnologic 

E. M. I.upcni

TEHNICA NOUĂ ÎN LUME
italia carboniferă de

In Uniunea Sovietică se con
struiește, în bazinul carbonitei al 
Donbasului, o întreprindere cu 
comenzi automate, mai precis o 
mină, in care numai 850 mun
citori vor furniza 4 milioane 
tone de cărbune pe an, cantitate 
fără precedent dacă o raportăm 
la numărul redus al celor care 
o dobîndesc.

La baza proiectului acestei în
treprinderi se află prognoza dez
voltării tehnologiei și tehnicii in
dustriei carbonilere pentru de
ceniul următor, elaborată de „n 
institut de specialitate.

Specialiștii consideră că prin
cipala cale a ridicării radamen- 
tului o reprezintă folosirea .om-

tfl|> 18 <135
plexelor de extracție 
zate și mecanizarea 
pregătitoare. Un flux 
unic va fi realizat prin trecerea 
la bandă rulantă a întregului 
transport din interiorul minei

Dirijarea minei se va face c.t 
mijloace de tclemecanica cu cont 
putere.

automati- 
l.icrăi ilor 

tehnologic

HJaferiale plastfcce pentru 
galeriilor <!e mine

In S.U A. se preconizează fo
losirea materialelor plastice pen
tru ranforsarea pereților galerii
lor de mine. O scrie de expe
riențe preliminare, care au tost 
întreprinse de laboratorul de cer
cetări miniere din Spok ine. 
Washington, au demonstrat .5 
introducerea materialelor plarnce 
în rocă mărește rezistența aces
teia și poate chiar îmbutir.ăți 
proprietățile mecanice ale uneiale

roci sfărimate fâcînd-o m.ti re
zistentă decit fusese inițial. Un 
tip de rocă poroasă, tulul vuLa- 
nic, a căpătat ca urmare a a es- 
tui tratament o rezistență Je 
5.5 ori mai mare

Tratamentul constă in impreg
narea rocii cu ntononieri ai inor 
tipuri de materiale plastice — 
metilmetacrilat, 
stiren 
țață a

monoclorostiren,
— prin introducerea for- 
acestora in crăpături, li

susținerea
p»

suri și pori. Apoi se declanșează 
o reacție tipică de polimenz-i'e 
prin care, sub influența căldurii 
și catalizatorilor, moleculele se 
leagă împreună lormînd o stra 
tură solidă de lanțuri lungi.

Procedeul este luat in con«i 
deiație și pentru construcția tune 
lelor și este încercat actualmente 
pentru ranforsarea barajelor di • 
beton.

Sape pentru săparea suitoarelor
Sapele firmei americane ,.Reed 

pentru săparea suitoarelor stil 
r ’ — atît pentr

in lungim; 
și a celor -i

830 mm).
pentru

folosite cu succes 
săparea suitoarelor 
mare (240 m) cit 
diametrul mare (1

Instalațiile pentru săpat ea 
suitoarelor folosite la minele de 
cupru din Zambia permit îna

intarea cu mult mai repede decit 
in condițiile procedeelor obișnui'; 
prin săparea cu pușvaic.

Astfcî. in rocile cu rezisten
ță la compresiunea uniaxială de 
1 900 kgl emp, suitoarele lungi dc 
74 metri și cu diametrul de 1.2 m, 
precum și cu înclinarea de 60 
grade au fost săpate in 11 schim
buri.

I a mina „Stai“ din S.U.A., iu 
o instalație de foraj „Robinoa 
42 R", au fost săpate peste 52? 
m de ’
1,22
242 
oară 
m/h 
compresiunea
1 250 și 2 220

m 
m.
a
în

suitoare
>1 . u 1
Vi leza 

fosi in
rocile

1 cu diametral de 
lungimea de 124 — 

i de lărgire uiteii- 
medie de 1.2 
cu rezistența 

variabilă 
kgf/emp.

— 1.5 
la 

intre

axeicare din corpuri cintănnd 
kg. La baza >a se allă un supo.it 
telescopic pivotam cu trei con
sole de care sc suspendă bec r tie 
Unghiul minim intre console este 
de 42 grade, iar cel maxim Je 
82 grade. Siilpul cu con>ol: și

becuri poate fi rotit in jurul
sale cu o jumătate Je rotiv.e. 
El se telescopează in al ară a 
un
variind de la 2,5 la 5.5 m

Dispozitivele de iluminat >mt 
racordate la rețeaua din carie a 
respectivă.

Intr-o știre din Leningiad, 
revista sovietică „Tehnika Mo- 
lodioji" semnalează apariția unor 
noi corpuri de iluminat destinate 
carierelor de piatră. Ele se așea- 

•e 
altul 

fie

vinci de mină la o înălțime

ză pe platforme mobile și 
transportă dintr-un loc în 
cu ajutorul unor macarale.

La 
era 
mc-

artificicul 
incăr- 
vede- 

nu 
poate 
mare

surpare, 
de 
a'e

pușcării. Oare acesta 
urmări nefaste 

un asemenea act de 
Oare o posibilă
aduce atitea pierderi 
și producție, cortegiu

au început furnizarea energiei 
lectrice, progresiv, începînd 
anul 1956 și pină în 1959), și 
la „blocul nou" de 150 MW 
a intrat în funcție in vara
nului 1964, de la secțiile cleclr.cn, 
reparații, aparate și epurare chi
mică. Cu zeci și zeci de muila- 
tori, maiștri, tehnicieni și ingi
neri priccpuți și destoinici se poate 
mindri termocentrala Paroșeniului, 
toți veghind minut cu minut, ca 
„steaua" din Valea Jiului să ai dă 
intens zi și noapte, pulsînd lumină 
și forță în constelația energetică 
a țării.

vagoa- 
de apă 
Aburul 
prevă- 

32—570 
‘ IC at

mosfere in funcție de lipul cazanu
lui) pleacă prin conducte special; 
spre turbine.

In sala turbinelor — o haiă 
lungă de vreo 122 metri, și cu 
celelalte dimensiuni cam cil o 
treime din prima — sint înșiruite 
4 grupuri (3 de 52 megawați și 
unul de 150 megawați) iormate 
fiecare dintr-o turbină și genera
torul de curent (stator și rotor). 
Aburul, prin potențialul 
dicat, reușește să pună în 
turbina, respectiv rotorul 
ratorului, imprimîndu-i o 
de 3 220 turc pe fiecare 
la naștere, asii el, in 
curentul electric. Dc la caracteriș- 
t:<ile inițiale, curentul electric 
este „prelucrat" in cele 7 ti.itts- 
formatoăre și apoi in autotransfor- 
mator la tensiunea și intensitatea 
de exploatare, plccind apoi prin 
liniile dc înaltă tensiune spre fa
brici și uzine, spre locuințele oa
menilor.

...Trei .creiere* are termocen
trala : camerele de comandă. Aui. 
i;i aceste camere de comandă, prin 
zeci ori sute de beculețe, de gra- 

butcane, 
de

înălțime de 
adăpostită in- 
lor — trani- 

a 100
tone

abur,
odată atirigînd parametrii 
zuți (o temperatură dc 5 
grade și o presiune de 92 —14

închisa, se pune in 
anumit utilaj, ori se 
reglează instalații 1 e.

Cele 5 turnuri de 
de forma unor hiperboloizi
care se răcește pentru a li reci'- 
culată apa folosită la rindul ei, 
pentru... răcirea acelor instalații 
în care aburul trecut prin tui tină 
se condensează) cit și coșuL zvelt 
prin care sc elimină fumul pro
dus din arderea cărbunelui în lo- 
carele cazanelor (și care in preala
bil se purifică în niște electrofil’.rc), 
deși domină întreg peisajul indu. trial 
al termocentralei de la Paroșeni, 
rolul lor nu e atit de impcitant 
cit le arată... înălțimea. (De 
aceea le-am și lăsat mai la urmă).

...Puține întreprinderi ori organi
zații economice din Valea Jiului 
iși măsoară consumurile și produc
ția in miliarde de unități a>a cum 
se întimplă la termocentrala dc ia 
Paroșeni. Astfel, pe primele 9 
luni ale acestui an, consumind 
peste 1,2 miliard kilograme de 
cărbune brut, termocentrala a pro
dus 1,5 miliarde kilowați-orc. Și 
nu oricum. Graficul de putere c- 
fectiv utilizabilă pusă la dispozi
ția coordonatorului 
energetic național, 
in proporție dc 
Un 
insă exprimă vrednicia unui col: 
tiv. I • • ’ - 1 -
tor 
Traistă să ne 
nume de oameni care se evidenția
ză in activitatea termocentralei 
m-am văzut pus in situația de a 
nota peste 42 aparținind tutuior 
secțiilor acestei labrici de lulgcrc 
dirijate ; și de la „Combustibil', și 
de la „termotehnică" (etapa veche 
a termocentrale:, compusă din 
trei grupuri de cite 52 MW

Cetate de seamă a economiei
(Urmare dm pag. I) tre ei au o vechime mai mare 

de W ani in producție.
Agregatele moderne sint de

servite de peste 1 000 maiștri 
și tehnicieni, iar dirijarea pe 
bază de calculator electronic a 
unor procese din sectorul la
minoare, activitatea de cerce
tare, fac necesara prezenta ma
tematicienilor. fizicienilor și al
tor cadre de înaltă calificare.

Din acest an și-a deschis 
porțile Institutul de subingineri 
din Hunedoara unde vor fi pre
gătite cadrele necesare pentru 
conducerea directă, nemijlocită 
a procesului de product ie. Rit
mul rapid de creștere a pro
ducției, sub raport cantitativ 
și calitativ, a fost facilitat și 
de 
cii 
zic 
de 
tru 
lucru, vom apela 
valoarea intuitivă 
tei. Intrarea in 
unor agregate 
(Hlumingul de 1 300), moderni
zarea unor sectoare vechi (La
minorul de 800 mm), dotarea 
cu utilaje moderne a celorlal
te secții au dus la creșterea 
gradului de mecanizare in pro
porție de peste 86 la sută in

Prinlrc coloșii care fabrică 
ji prelucrează oțelul hunedo- 
rean s-a aliniat, nu de mult, 
Hlumingul de 1 300 mm — 
„Perla siderurgiei", cum denu
mesc laminatorii acest modern 
și puternic agregat, ce se 
caracterizează printr-un grad 
înaintat de tehnicitțaie — a- 
portul sau la zestrea anuală de 
metal a țării fiind de 

•’ tone laminate.
Pentru colectivul de 

yri, anii clin urmă 
deosebit de rodnici, 
puternic sector al 
lui se 
dimensiuni de 
cind considerabil 
laminate livrate la lungimi fi
xe și multiple, extinzindu-se 
tehnologia profilelor fasonate 
la toleranțe negative.

Schimbările fundamentale 
sint pregnant vizibile și in ce 
privește structura și 
calificării forței de 
perfecționarea continuă a aces
teia. In anul naționalizării, in 
uzină erau doar 33 de ingi
neri: numărul lor a crescut 
astăzi de peste zece ori. Ceea 
ce este .semnificaiir constă in 
aceea că peste 70 la sulă din-

3 000 000

t

nivelul 
muncii.

interval cu 
îndeplinirea 
calitat it-Rugindu-1 pc tovarășul direc- 

al E.C.E. Paroșeni, ing. E rgen 
enumere... cncva

printr-un șir dc 
i utilaje — 

cu bile, silozuri 
se fărâmițează și 

se transformă in

sistentului 
a fost realizat 

106,25 la sută, 
indicator foarte sintetic, care

■•a-

focarele cazine-
unor ventilatoare, 

amer-a- 
metin, 

meni'ea : 
i care 

cazanelor.

său ri- 
mișcare 

gcite- 
rotaț-e 
mit’ut. 

generatoare,

la mina- 
au fost 

In acest 
com binatu- 

obțin peste 250 tipo- 
laminate, cres- 

cantitatea de reducerea continua a mun- 
manuale și a efortului fi
la principalele operațiuni 

pe fluxul tehnologic Pen- 
a ilustra mai bine acest 

din nou la 
a componen- 
funcțiune a 
automatizate

fice, de comutatoare și 
prin contoare și zeci și sute 
circuite electrice, dispuse după re
guli anumite în cadru! unor pup- 
■re, se știe in fiecare secundă ac
tivitatea întregii termocentrale. O 
- mplă apăsare de buton și cutare 

cutare vană, este deschisă

producția de fontă, b’ij la stiîS 
in cea de oțel și de laminata 
finite. Dincolo, de valoarea Ier 
intuitivă aceste imagini ne re
liefează un fenomen dinam io 
ce cuprinde tot mai multe lo
curi de muncă, secții și sec- 
loaze, dovedesc grija partidu
lui și guvernului pentru crea
rea unor condiții de muncă d 
viață la nivelul etapei p 
re o străbatem.

Congresul al X-lea al parti
dului a încredințat oamenilor 
din această cetate de metal a 
patriei, sarcini de mare în
semnătate. In cincinalul urmă
tor producția globală 
registre un sjior 
loarea producției 
spori in 1975 cu 
iar beneficiul va 
cest 
lei. 
ci ni 
plică antrenarea întregului po
tențial creator al combinatu
lui, folosirea în mod superior 
a bazei tehnice, perfecționa
rea neîntreruptă, la nivelul 
cerințelor determinate de n-o- 
gresul tehnic, a cunoști»' -tor 
tehnico-profesionale ale tuturor 
salariaților un mod avansat 
de a gindi și acționa pentru 
materializarea importantelor 
sarcini trasate de partid.

ra ’>1- 
simțitor. ra

ma rfă > a 
19,7 la sută, 
crește in a- 
1.3 miliarde 
acestor sar- 

superioare îm-

supo.it
cleclr.cn
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Steagul roșu

Grija față de om și
I >. ... s p

Centul in adunaica gen dă a 
comuniștilor de la secția de 
preparați) turbine a Tcrmocen- 
tralei Pa
• p: ihu munf’i li < in ac- 
1 halea biroului o.-g’ iției 
ele bază și a membrilor de par
tid; gri.; i față de om și pro
bi mele Z.i p-..sonata

D sp. c* rezultatele producției 
r.-i s-a vorbit mu'.!. Ele se in- 
m. ază ci f.pt lj aceeași . o- 

"u r- 'e ale ' ■alei tcrmo- 
’ ■ tri e primind alifieativul 
.bine" Dana de seamă a .vul 
totuși iu i est sens o 1 psă. 
complet.»tâ n < . cs atit de 
maistrul pritr- p .1 Blaj Sabin 
(-Consider ă s-a s ăput din 
vedere reparația efe luată in 
bune 'ondițiuni ian-a l.< ijță 
a grupului 4. >a și ulterior, la 
turbina nr 3 ș.i apo n 2) 
cit și de mecari ii ‘•ef ai E.C.F. 
Paroșeni, îng. Gh Di nea (_Ac- 
> ■ • ții tur
bine" e bogată. Colectivul de 
aici a efectuat reparații de ca
litate la to :!? utilajele, fă â a 
înregistra v ■’<'11 te*). Darea de 
scamă trebuia. de asemt m a. 
să evidențieze comuniștii -are 
s-au remarcat în coca ce ca 
«1< finea ca .mun- u <usținută 
pentru r- dizarea s ■ inilor de 
pi..n. pentru inM'U’-nrea tuturor 
deficiențelor caiT apăreau îno
ți ni,’” Si •• '->•■■ spus câ a-
• ' st . Icfirtan- inopinate". a- 
re nu o dată solicită pe '-omu- 
nis'.r^dc 1. „repar.iții - -hint' 
1»; ma: in toiul nopții, dară < - ir 
fi rost 1 hi date ipid si • fi- 
»>ent ar fi pus in pericol p n- 
<lu crea energiei r’ectrîre la 
F —'-:‘i satisfăcători

'‘orbind de muu ,i unilate
rală a biroului, cauzată, c 
» . = pt. și :•• desrompă • □ pe
parcurs a numai ului său de 
membri -omponenți — mai mult 
s-m rr i: puțin... - uzabilă —
• ' .1 fost criticată in adunare 
de comuniști. ca Aurel lonnș-
• u și Petre Bălie. Fără o ro
ți < tiza re nominală a sarcini
lor și o îndeplinire exemplară 
ni către fiecare membru de 

muzician > u plus'/ ian trebuie 
să acționeze totdeauna folo- 
ț;nd mijloa ele de influența-
• ■ morală și spirituală pe <a- 
► arta ta pune la indemină. 
F au arătat că instituțiile ar
tist h-e au jurat un rol deose
bit in formarea și educarea
• m acterelor. in consolîd irea 
v Etăților statornicite orin 
voința oamenilor iar în pre- 
j-< nt trebuie să facă tot ul > *n- 
tiu îmbogățirea minții elev lor, 
p-litru modelarea și form:-rva 
» 'ăteneas<-ă a generațiilor. 
Creatorii de artă trebuie să 
’ • ir primul tind cetățeni, 
oameni înaintați. Societatea 
noastră le-a dat posibilitatea 
tă adauge la aceste trăsături 
o pc-manentă inițiativă și re-
• cptiviîate. tot ce este nou și 
i.vansat. o înaltă responsabili- 
t:>fo f ,tă de îndatoririle «o •’ale. 
V ea de seamă si dezbaterile 
din "idrul adunării generale 
t.»î scos in evidență și unele 
lipsuri manifestate în activita
tea instituțiilor de artă, in spe
cial în ceea ce privește pătrun
derea mai adîncâ a creației ar
tistice în viața oamenilor din 
Valea -Țiului. Așa dc exemplu 
rota două expoziții de artă 
plastică programate pentru o- 
rașul Petroșani nu au fost or
ganizate de filiala U.A.P. in- 
vocîndu-se vechiul motiv al 
lipsei de sală, Ș- oala popu
lară insă nu a transpus in 
'ia’â măsurde stabilite pentru 
irib . -i mai profundă a în- 
ticgii ’. i ti'. :’âți in viața cui-

problemele lui
partid din birou și din orga
nizație a a.estora, eficiența 
muncii por-, e s ade. Din a- 
est motiv nici adunările ge- 

: erata nu s-au ridicat intot- 
deuuna la nivelul s onlat. .lit 
datorită unei prezențe nesatis- 
fă ătoarc, ii și a unor dis
cuții care .nu s .. i s lu.it la 
înălțime*, după im s-a men
ționat in darea de scamă. Ori, 
uita ai fi fost situația. dacă sc 
analiza on< ret modul de în
deplinire a fiecărei Sarcini (in 
azul că ar f. fost nominal : c- 

partizat?) < :.indu-sc cu mult 
mai multe p'opuneri de perf< •- 
țtonare 8 8 tivității politice și 
profesior..>L ..Dacă B.O.B. pre
gătea adunările generata de 

IA ARTISTICĂ
turală a municipiului, colabo- 
i.-ica dintre cele trei institu
ții specializate și celelalte u- 
ii :ăți culturale trebuie să fie 
mai sti insă, l’e linia mișcării 
de amatori se manifestă încă 
multe lacune in pregătirea și 
calitatea programelor. Absol
venții școlii de artă nu sint 
cuprinși in formațiile cluburi
lor și căminelor culturale iar 
unele din rindul acestora nu 
beneficiază de îndrumarea 

.mpetentă a cadrelor artisti
ce de la cele trei instituții. 
De aceea, se impune pentru 
v:itor ca organizația de partid 
să urmărească cu mai multă 
răspundere modul cum condu

ci dc acestora își îndeplinesc 
sarcinile și scopul pentru care 
ku fost create. Activitatea ar
tistică pusă in slujba înaltelor 
idealuri ale socialismului tre
buie să pătrundă pină in cele 
mai îndepărtate locuri unde 
oamenii își desfășoară activi
tatea.

Criticînd lipsurile din viața 
organizației, analizind cu spi
rit autocritic contribuția fie
cărui membru de partid., co
muniștii din cadrul acestor 
instituții s-au angajat să-și 
desfășoare întreaga civație și 
a tivitate in cinstea celei de-a 
50-a aniversări a înființării 
P.C.R.. folosindu-se de prile
jul confruntării cu publicul in 
cadrul spe tacolelor și a expo
zițiilor ce se vor organiza cu 
acest prilej, adueîndu-și contri
buția in mai mare măsură la 
educarea estetică prin ri-ea-ea 
unor lucrări inspirate din rea

partid la un nivel mai satis- 
ătOr și rezultatele erau al

tele- s-a arătat in adunarea 
de alegeri a comuniștilor de 
1.. -reparații turbine".

Rolul de conducător ce re
vine organizației de partid în 
■."ate ..ompartimentele a_1iv i- 
• i ole -tivului st -țit i. sc i - 
re a fi mai con ret etalat in 
•• ;itor. Biroul organizației de 
bază trebuie să ceară . ondu-c- 
rii se țiri să sc preocupe mai 
intens do cointeresarea mun
citorilor. să rezolve mai cu 
mult simț dc răspundere pro
blemele personale ale lor. 
Tovarășii din onduccrea ad
ministrativă trebuie să do
vedească mai multă grijă 
față de cei care hotă
răsc soarta producției fără a 
neglija propunerile lor. Altfel 
adunările generale se trans
formă in bună parte într-o în
șiruire tie nemulțumiri profe
sionale ori personale, are foar
te bine își puteau găsi rezol
varea intr-un mod echitabil, pe 
parcurs: și in ultima idunare 
a comuniștilor dc la secția de 
r< parații turbine, aproape ju
mătate din timpul afectat dis
cuțiilor s-a vorbit de«o’ ... 
ceste probleme.

Colectivul secției reparații 
turbine, are și in activitatea 
de viitor sarcini de loc umoa
re: faptele dc pină acum îl 
prezintă insă puternic, înche
gat. cu un potențial de mun
că in stare ^ă ta îndeplinească 
cu su"cos. Comuniștilor le re
vine sarcina să mobilizeze și 
să condu'ă pe toti muncitorii 
si cadrele lehnice ale secției 
la înfăptuirea lor: și cu comu
niștii, s-au angajat plenar si 
hotărîți în adunarea generală, 
ă vor activa neobosit si p- 

ficient pentru a da > iată mi
siunii de cinste pe care parti
dul le-a încredințat-o.

M. PAUL

lizările poporului nostru în 
special a oamenilor muncii din 
Valea Jiului. Urmărind buna 
desfășurare a procesului in
str i tiv-educativ și realizarea 
sarcinilor pe linie de invățâ- 
mînt organizația dc partid tre
buie să îndrume și să sprijine 
cu m.ii multă competentă con
ducerea școlilor cu profil ar
tistic. realizînd totodată inte
grarea întregii activități in 
viața culturală a municipiu
lui. Grija față de calificarea 
și creșterea cadrelor, promo
vare i disciplinei în \ iața de 
organizație și activitatea pro
fesională. participarea reală, 
nemijlo ită la traducerea in 
viață a tuturor sarcinilor tra
sate de partid, sint coordona
tele principale pe baza cărora 
se va desfășura in viitor mun
ca comuniștilor din instituțiile 
de artă. Ințelcgind înalta res
ponsabilitate pe care o au, 
dăruind întreaga putere de 
muncă și creație artistică, pă- 
trunzind in existența și viața 
oamenilor pentru a înțelege 
sufletul și năzuințele lor, pen
tru a descoperi noi valențe ale 
spiritului și caracterului uman, 
comuniștii din rindul creato
rilor de artă se vor strădui să 
fie mereu la înălțimea cerin
țelor și a exigențelor actuale. 
Sintem convinși că prin arta 
lor vor sluji ideile partidului 
nostru și vor înălța creația 
artistică la nivelul chemării 
sale. E o dorință a fiecărui 
comunist care pune in mișcare 
talentul și voința, pasiunea și 
dăruirea.

FIECARE TÎNÂR
(Urinare din pag 1)

țiune de recuperare, in aba
taje. a armăturilor TH. a tu
burilor de acraj etc. in valoa
re de peste 110 mii lei.

In cadrul acțiuniloi pe plan 
local, au fost, de asemenea, 
angrenați un mare număr de 
tineri. Astfel, la blocul A 3 
din orașul Lupeni, o c< lupă dc 
peste 40 de tineri voluntari 
au spălat dușumelele și feres
trele blocului și au stivuit pes
te 20 tone de cărămizi. Alte 
acțiuni de muncă voluntar-pa- 
triotică au avut ca obiectiv ni
velări de teren, amenajări de
zone verzi, talazuri și consoli
dări de maluri, săpat gropi pen
tru plantatul pomilor, curățat 
și săpat șanțuri, curățat albia 
piraielor și a riurilor. demo
lări dc case. încărcat și des
cărcat pămint.

Totuși, așa cum a reieșit din 
lucrările plenarei Comitetului 
municipal U.T.C., nu toate or
ganizațiile U.T.C. s-au străduit 
să-.și realizeze obiectivele ce 
le-au revenit în cadrul muncii 
voluntar patriotice. Astfel, an
gajamentul economic la princi
palul obiectiv — colectarea fie
rului vechi — a fost îndepli
nit integral doar de organiza
țiile U.T.C. din orașul Vul
can. E. M. AninoaSa. prepa- 
rațiile Coroești. Pctrila și Lu
peni. Cu toate că dispun de 
posibilități de colectare și pre
dare a metalelor. comitetele 
organizațiilor U.T.C. de la 
E. M. Dilja. T.C.M.M., D.R.T.A, 
și I.P.S.P. nu au întreprins ni
mic pentru realizarea acestor 
sarcini ale planului economii'. 
Alte organizații cum sint cele 

de la minele Petrila, Lonea, 
l’aroșeni, Lupeni și „Viscoza" 
Lupeni .și-au realizat planul la 
acest obiectix numai in pro
porție de 15—50 la sută: 20 la 
sută din numărul organizațiilor 
și grupelor U.T.C. nu au or
ganizat nici o acțiune de mun
că voluntar-patriotică.

In vederea îndeplinirii și 
chiar a depășirii angajamente
lor economice pe anul 1970, 
plenara a hotărit ca in adună
rile de dări de seamă și ale
geri a organelor -onducătoare 
ale U.T.C.. activitatea volun
tar-patriotică va trebui să con
stituie un prilej do profundă 
an iliză, care să stabilească mă
suri corespunzătoare pentru în
deplinirea în mod exemplar a 
angajamentelor economice pe a- 
nul 1970 cit și pentru stabili
ră obiectivelor muncii patrio
tice' pe 1971. Pentru a imp il- 
siona activitatea voluntar-pa
triotică este necesar ca. o dată 
cu adunările de alegeri, in fie
care organizație să fie consti
tuite brigăzi permanente de 
muncă voluntar-patriotică.

Așa cum s-a subliniat în 
concluziile plenarei, cel tirziu 
pină la 15—20 noiembrie a. c., 
planul economic al muncii vo- 
luntar-patriotice trebuie să 
fie realizat în întregime. Pen
tru aceasta însă este necesar 
să se explice fiecărui utecist 
în parte, necesitatea participă
rii la asemenea acțiuni, efi
ciența economică și educativă 
a acestora, spre a face să în
țeleagă mai bine rolul contri
buției pe care trebuie să și-o 
aducă fiecare membru al or
ganizației U.T.C. la realizarea 
unor importante obiective eco
nomice.

« SPORT • SPORT •
Popice

„Cupa de toamnâ“
l i mp dc •> zile, popii aria d n 

l’etrila a găzduit intre-orile ce
lei de a Il-a ediții a ..Cupei 
dc toamnă", competiție orga
nizată de Consiliul municipal 
al sindicatelor Petroșani. Con
fruntarea celor 6 echipe — 
Paringul Lonea, Prcparația Pc
trila, Utilajul Petroșani. Mine
rul Vulcan, Minerul Dilja și 
Jiul Petrila — a constituit și 
o utilă verificare a potenția
lului lor de pregătire înaintea 
începerii campionatului muni
cipal. Echipele au fost alcă
tuite din ite •> popicari, fie
care trebuind să lanseze cite 
200 de bile mixte. Partidele au 
fost, in general, e- hilibrate și 
s-au soldat cu rezultate modes
te, ținind - ont de modificările 
din formații.

In urma întrecerilor, clasa
mentul pe echipe sc prezintă 
astfel : 1) Jiul Petrila — 4 944 
p.d.; 2) Minerul Vulcan — 4 772 
p.d.: 3) Utilajul Petroșani — 
4 712 p.d.: 4) Minerul Dilja —

z
întors dintr-o tulăiorte m.a 

luncii, jăcHtă mai mult pe.-te 
hotare, prima dată am (mut să 
mă întilnesc cu un vechi prieten 
care este directorul unei or^am- 
za{ii comerciale locale din mu
nicipiu }i care cindva — acum 
vreo 20 de ani — a vrut să 'C 
însoare cu sora mea cea mică, 
l-am spus :

— Prietene, cu dacă aș li 
mai marele tău. chiar din mo
mentul ăsta tc-aș da a lai a.

— 1 e-ai apucat dc băutmâ ? 
Ce c cu tine ? Te-au alterat că
lătoriile ? Dc ce m-ai da afară ?

— bî-ai ce căuta in postul 
ăsta. Aici trebuie o mină forte.

— Gum adică mină forte
— Dacă aș avea numai o lună 

de zile pc mina aceasta orga
nizație aș scoate unt calitatea 1 
din vînzătorii ăștia ai tăi

— Ce vorbești ? Si cu ^e -ii 
începe ?

— Cu concedierea tuturor )o- 
silclor, abuzivilor, nepăsătorilor 
din magazine

— Ei, nu mai spune — a 
zis el bucurindu-sc, probabil, că 
nu s-a căsătorit cu sora mea.

— Chiar adineauri, înainte 
de a intra la tine, am cerut 
vînzătoarci de la un chioșc un 
pachet dc (igări ..Snagov“. ^lii 
cum m-a luat cînd am între
bat-o de ce n-are țigări „Sm- 
SovU

— Cum ?
— M-a întrebat dacă am avut 

vărsat cînd eram mic.
— Ce i-ai răspuns ?
— Că am avut.
— Și ca?
— M-a certat că nu mi-au ră

mas semne pe față. De ce 
dracii' n-o dai afară ?

— Pe line te-a menajat, te-a 
văzut mai distins, altfel te tri
mitea ea pe tine să cauți ți
gări „Snagov" la Cimpa sau 
la Cîmpu lui Neag că și ea 
fumează tot d-astea.

— Care va să zică știi că 
are o pst fel dc purtare și o mai 
ții în serviciu ?

— I ace parte din echipa de 
volei. A ajuns cu echipa pină 
în faza pe municipiu. S-o dvi 
afară ? Păi nu-mi pun în cap 
pe cel care răspunde de desti
nele sportului ? La un raion de 
cravate, am o handbalistă care 
spune cumpărătorilor ca le-ar 
sta mai bine cu un ceas „Doxa“. 
Dacă vinde 8 cravate pe tri
mestru. ia și primă. Cînd s-a 
auzit ca vreau s-o dau afară... 
numai cu știu cum am scăpat 
din anchetă.

— Pc vînzătorul ăla de la 
covoare care mi-a recomandat 
să-mi cumpăr rogojină, l-ai 
sancționai, mai c la tine ? 
Mi-ai promis că-l muștruiuiești 
într-o ședință

— Am ieșit cu rău in ședin
ța aia. El este responsabil cu 
ajutorul reciproc. L-am pus in 
discuție și n-a recunoscut po
vestea cu rogojina Cîțiva mem
bri ai... au susținut că respecti
vul cumpărător, adică tu, ai 
avut o comportare urîtă, ba cică 
ai fost și beat cînd ai venit să 
cumperi covorul.

— In călătoria asta pc care vn

4 G56 p.d-.: 5) Paringul Lonea
— 4 648 p.d.; 6) Prcparația Pe
trila — 4 425 p.d. La indivi
dual. cele mai bune rezultate 
le-au obținut : Mihai Țorok, 
Jiul Petrila — 896 p.d., Iosif 
Haidu. Paringul Lonea — 351 
p d și Ioan Pop, Minerul Dilja
— 346 p.d. Bine a evoluat și 
juniorul loan Scorțea. Minorul 
Dilja. care a reușit 831 p.d.

Ca o concluzie generală a 
reieșit slaba pregătire a ma
jorității formațiilor, deși peste 
s. urt timp va începe campio
natul municipal. Este necesar 
ca toate asociațiile sportive ca
re au secții dc popice să ma
nifeste mai multă preocupare 
pentru pregătire,, echipelor, să 
ta imprime o disciplină fermă 
la antrenamente și apoi la con- 
fmntările oficiale. ■ ontribuind 
astfel la dezvoltarea acestui 
sport 'u tradiții in Valea Jiu
lui.

Xurel ST AhH

făcut-o, o mare parte din timp 
l-am consumat prin marile ma
gazine. Directorul umbla .prin
tre cumpărători. Am văzut cu 
ochii mei cum el, directorul, 
v. zînd o vînzătoare puțin ner- 
voa ă, a invitat-o în birou, t-a 
făcut socotelile și i-a dat ce i e

Dacă 

știam 

de la

început...

cuvenea și a trimis-o să sc plim
be... Apropo, de cite ori tc-am 
vizitat, mi-mi amintesc să te 
fi găsit vreodată rătăcit printre 
cumpărători. Nici pe tine, nici 
pe directorul adjunct, pe ni
meni din conducere...

— Directorul comercial face 
situații, adjunctul grafice, celă-

FOILETON 

de

NICUȚĂ TANASE

lalt director rapoarte de acti
vitate...

— Tu?
— Eu ? !
— Da, tu. De ce nu ieși pe 

„tercn“ ? Uite cu am cerut per
misiunea conducem unui maga
zin din Londra să asist la felul 
cum își desfășoară munca. Avea 
un fel de studio de televiziune. 
Cu ajutorul unor camere dc 
luat vederi știa tot timpul ce 
se petrece în magazin. Cum ve
dea ceva în neregulă...

— Te rog din suflet, nu da 
sugestia asta în vileag. O să 
cheltuim niște milioane cu stu
dioul și camerele de luat vederi 
și rezultatul va fi tot același. 
Dacă nu și mai...

VINERI 23 OC TOMBRIE

18,00 Deschiderea emisiunii. 
Microavanpremieră. La 
volan — emisiune pen
tru conducătorii auto.

18.20 Căminul. Din cuprins : 
Ancheta Căminului : 
l-amilia cu mai mulți 
copii. Sfatul medicului: 
Extemporal culinar; 
Moda; Cosmetica de 
toamnă.

19.15 Anunțuri — publicitate.
19.20 1 001 de seri — emisiu

ne pentru cei mici.
19,30 Telejurnalul dc seară. 
20.00 Reflector.
20.15 l iim arlistic : „Temera

rii" cu Robert Ryan, 
Virginia Mayo. Jeffrey 
Hunter. Premieră pe 
țară.

21.45 Xlai aveți o întrebare?
22.45 Telejurnalul de noapte. 
23.00 închiderea emisiunii.

— Dc ce ?
— Păi să zicem ca am s-o 

văd pc ecran pe Liliana de la 
magazinul de articole electrice 
Cert:ndu-i pe cumpărători că o 
aeranează cu întrebări O so 
văd punîndu-i la punct...

— Dacă o vezi, mergi la 
magazin, o iei de mină, îi 
spui : jetito croiește-(i aha soar- 
tlj...

— Ușor de spus. Dar nu cu 
tint nepotul tovarășului... ci ea 
e nepoată... A doua zi...

— Ce sc imimplă a doua zi ?
— Ești un visător.
Ca să-i dovedesc prietenului 

meu că nu sint vi'ător, chiar 
in clupă amiaza aia m-am dus 
la Mini terul Comerțului Exteri
or 'ă-l trimită în schimb de ex
periență în străinătate, iar eu 
să-i țin locul După lungi dez
bateri, propunerea a fost apro
bată.

In primele 4 zile am desfăcut 
contractul de muncă la 5 vin- 
zători și 2 gestionari de unitate. 
In momentul cînd tocmai făceam 
formele de concediere a vînză- 
toarei de la arii ole electrice 
care a avut o comportate inu
mana cu un cumpărător ce in
sista să /ie servit cu becuri de 
112 v, am fost chemat la județ 
unde o comisie formată din 
tot telul de șefi m-a invitat »<5 
i-au loc Pe birou era un teanc 
de anonime. Mi s-au atu pe 
rînd

In prima mi se aducea acu 
zaț ta că cu l-aș li influențat 
pc Xero (la un pahar de vin) 
să dea fot Romei. In alta că 
II. tier a întreținut relații neprin
cipiale cu /.va llraun numai 
datorită mic I treia suna cam 
așa: ^cc caută în comerț acest 
individ care în 1931 a fost 
spărgător de grevă la belvedere 
(m-am născut în 1934), a patra 
mă acuza de lipsă de atitudine 
față dc minunile de la 
Maglavit. Un martor ocular 
susținea că biserica de la Cos- 
tcșli n-a luat joc întîmplă'.or. 
Un grup de anonimi, salari iți 
ai aceleiași organizații comercia
le cereau cu ardoare să se fică 
anchetă în legătură cu pierde
rea meciului Universitatea Cra
iova — Jiul (1—0). Susțineau 
c u aceeași ardoare că numai eu 
l-aș fi influențai pe Sandu <a 
înscrie un autogol...

1 oală comisia în fața căreia 
s-au citit anonimele de mai sus 
și altele mai albastre, mă cunoș
tea Șeful ei mi-a spus colegial:

— Uezi ce bătaie de cap 
mi-ai dat. Dumneata ai o mese
rie frumoasă, de ce nu-ți vezi 
de ca ?

— I rcau un comerț civilizat.
— Vom avea tozarăși. încet, 

încet vom educa pc cumpărători. 
Vom organiza concursuri intre 
metronom și cumpărători, la m- 
trarea fiecărui magazin vom 
insta'.a cile un stand cu calman
te. I iccare client care intră în 
magazin za fi servil cu un pre
parat (absolut gratuit) care-l va 
deconecta total în timpul rela
țiilor cu vînzătorii Vom...

Dacă știam asta de la în
ceput...

Programul

pentru 
saptamîna 
viitoare

DUMINICA 25 octombrie

9,00 Deschiderea emisiunii.
9,45 Desene animate.

10.00 Viața satului.
11.15 Amfiteatru muzical.
12.00 De strajă patriei.
13.00 In reluare ia cererea 

telespectatorilor.
13.30 Emisiune in limba ma

ghiară.
15.UII lot bal : Dinamo Bu u- 

rcșli — Steaua. Tran
smisiune de la stadio
nul ,23 August--.

17.00 Campionatul mondial 
de ci lobai. Transmisi
une de la Praga.

18,00 Cintare patriei. Con
curs coral interjude- 
țean.

19.15 Di sene animate.
19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 Baletul _La Piață" de 

Mihail Jora (intci vi
ziune).

20.30 Telex-Varietăți.
21.20 Reportaj TV. 80 de 

bărbați.
21.35 ‘1 lex-Varictăți. Partea 

Il-a.
22.30 Campionatele mondia

le de gimnastică. E- 
xerciții libej alese fe
mei. Transmisiune dc 
la Ljubljana.

23.30 Telejurnalul de noapte.
23.15 închiderea emisiunii.

LUNI 26 octombrie

Vizita președintelui Consiliu
lui de Stat al Republi
cii Socialiste România, 
Nicolae Ceausescu, în 
S.U.A. Astăzi. 26 octom
brie, in jurul orei 17.00. 
transmisiune directă la 
posturile noastre de ra
dio și televiziune de la 
Casa Albă — Washing
ton.

18.00 Microavanpremieră. 
18.05 Rampa.
18.25 Panoramic științific.
13,50 Actualitatea in econo

mie.
19.05 Cu automobilul prin 

Austria. Reportaj fil
mat.

19.20 1 001 de seri. Emisiu
ne pentru cei mici.

19.30 Telejurnalul de scară. 
20,00 Teatru foileton : Răz

boiul celor două roze.
20.55 Unul din coi — emi

siune--oncurs. Transmi
siune din Brăila.

21.55 Tclcglob. Călătorie 
prin Iran.

2_’,20 Campionatele mondia
le de gimnastică. E- 
xerciții liber ale e băr
bați. Transmisiune dc 
la Ljubljana.

23,00 Tcleju! naiul d< noapte. 
23,10 Inchidci i a emiri'i :i.

MARȚI 27 octombrie

18.00 Deschiderea emisiunii.
18,05 Campionatele mondia

le dc gimnastică. Fina
la feminină pe aparate. 
Transmisiune dc la 
Ljubljana.

18.35 Bastonul de mareșal. 
Emisiune pentru tine
ret.

19.15 Anunțuri — publici
tate.

19,20 1 001 de seri. Emisiu
ne pentru cei mici.

19.30 Telejurnalul de scară. 
20.00 Reflector.
20.15 Seară de teatru. O scri

soare pierdută de Ion 
Luca Caiagialc. Spec
tacol al Teatrului Na
țional .1. L. Caragiale", 
înregistrai in anul 1969.

22.15 Prim plan.
Dumitru Dumitru. E- 
rou al Muncii Socia- 
!i:le, directorul LAS. 
l’ictroiu. jud. Ialomița.

22,45 Telejurnalul de no ipte.
23,00 închide!.! emisiunii.

MIERCURI 28 octombrie

18.00 Deschiderea emisiunii.

18.05 Universal Șotron — 
enci' lopcdic pentru co
pii.

18.30 Cabinetul economic TV. 
Sistemul de prețuri — 
instrument a) conduce
rii și planificării eco
nomici naționale.

19.15 Anunțuri — publicitate.

19,20 1 001 dc seri. Emisiu
ne pentru cei mici.

19.30 Telejurnalul dc scară.

20.00 Reflector.

20.15 Telc-cinematcca : A-
vonlurile lui Don Juan, 
cu Errol Flynn.

22.05 Idei contemporane. 
Filozofic și cultură.

22.30 Gala Marilor inter
pret români. Magdale
na Popa.

23,00 Telejurnalul de noapte.
23.15 închiderea emisiunii.

JOI 29 octombrie

17.30 Deschiderea emisiunii. 
Emisiune in limba ma
ghiară.

18.00 Mult e dulce și fru
moasă. Emisiune dc 
prof. dr. Sorin Stati.

18.25 Anunțuri — publicitate.
18.30 Cadran internațional.
19.20 1 001 de seri. Emisiu

ne pentru cei mici.
19.30 Telejurnalul de scară.
20,00 „La Obrcja-ntr-0 gră

dină"...
20.30 Film serial. Noile aven

turi ale lui Huckleber
ry Finn.

21.00 Trei destine.
21.30 Teatru TV. Dc viață, 

de dragoste, de monte. 
Recital de poezie popu
lară susținut do Irina 
Răchițeanu.

22,05 Poșta TV dc Ion Bu- 
cheru.

22.25 Ankara — reportaj dc 
Toma George .Maiorcs- 
cu.

22.50 Tclt jurii.ilul de noapte.
23,00 Inch-derea emisiunii.

VINERI 30 octombrie

18,00 Deschiderea emisiunii.
La volan — emisiune 
pentru conducătorii 
auto.

18.20 Căminul.

19.15 Anunțuri — publicitate.

19.20 1 001 de seri — emisiu
ne pentru cei mici.

19,30 Telejurnalul dc seară.

20,00 Reflector.

20.15 Film artistic : „Roșu și 
auriu'*. Producție a stu
diourilor poloneze.

23,00 închiderea • misiunii.

21,50 Mai aveți o inirebare ?
Homeopatia Și Acu
punctura — pro și con-
tra.

22.50 Telejurn îlul dc noapte.

SIMBA1Ă 31 octombrie

14.30—16 15 Fotbal: Dinamo 
București — U.T. \. 
Transmisiune dc la sta
dionul Dinamo.

17,00 Deschiderea emisiunii. 
Emisiune in limba ge:- 
mană.

18.15 O olul țării in opt 
luni. Astăzi se voi în
trece echipele județelor 
Brâila, Constanța, Ialo
mița și Tutaea. Trau< 
misiune din Constant

19.15 Anunțuri — publicitate
19.20 1 001 de seri — emis u- 

ne pentru cei mici.
19.30 Telejurnalul de seară.
20.00 Tcle-enciclopedia.
20,55 Tineri poeți gintă pa

tria.
21,10 Film serial : „Incorup

tibilii". Contrastul.
22,00 Tele-recilal Gică Pe

trescu.
22,50 Telejurnalul de noapte.

23,05 Spoi t.
23.30 închiderea emisiunii.
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reședințele 
,olae Ceaușescu VIAȚA INTERNAȚIONALA

s-a întîlnit cu primarul 
New York-ului, John Lindsay

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
s-a întîlnit la reședința sa — 
Miri.nea permanentă a Româ
niei la O.N.U. — cu primarul 
orașului New York, John Lind
say

John Lindsay a fost însoțit 
de consilierii săi John Palmer 
și Thomas Morgan.

La întrevedere, au luat parte 
Dumitru Popescu, membru al 
Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.. deputat in 
Marea Adunare Națională. Cor
neli j Mănescu. ministrul afa
cerilor externe, și Corneliu 
Bogdan, ambasadorul României 
la Washington.

Cu prilejul întrevederii, pri
marul John Lindsay a expri
ma: satisfacția de a-1 avea ca

oaspete al orașului New York 
pe președintele Consiliului de 
Stat al României.

Președintele Nicolae Ceaușes
cu a mulțumit primarului John 
Lindsay pentru ospitalitatea și 
cordialitatea cu care a fost pri
mit ci înconjurat in tot tim
pul șederii sale la New York.

Au fost discutate probleme 
ale relațiilor bilaterale dintre 
S.U.A. și România, precum și 
unele probleme legate de si
tuația politică internațională 
actuală.

Primarul J. Lindsay a înmî- 
nat președintelui Nicolae 
Ceaușescu medalia jubiliară e- 
misă de municipalitatea orașu
lui New York cu prilejul ju
bileului Organizației Națiunilor 
Unite.

Bogată 
diplomatică

activitate
1,1 0. II. U

Dineu oferit de președintele

NEW YORK 22 (Agerpres). — 
Prezența la actuala sesiune ju
biliară a Organizației Națiuni
lor Unite a numeroși șefi de 
state și de guverne, precum 
și a miniștrilor de externe ai 
țărilor membre, prilejuiește o 
bogată activitate diplomatică 
marcată prin contacte. întîlniri, 
convorbiri și participări la di
verse manifestări. Tema prin
cipală a acestor întîlniri. 
ceptind relațiile bilaterale, o 
constituie evenimentele majore 
ale vieții internaționale. Ast
fel. situația din Orientul Apro
piat a stat în centrul convor
birilor pe care secretarul de 
stat al S.U.A., William Roț
le-a avut cu ministrul de ex
terne al R.A.U.. 
Riad, și cu primul 
al Israelului, Golda Meir. O 
nouă întîlnire între șefii 
plomațiilor egipteană și t 
ricană este proiectată pentru 
vineri. Purtătorul de cuvînt al 
Departamentului de stat a pre
cizat că în cursul acestor în-

;rs.

Consiliului de Stat
Nicolae Ceausescu->

Mahmoud 
ministru

i di- 
ame-

tilniri au fost discutate posibi
litățile privind reluarea con
vorbirilor cu părțile interesate 
ale reprezentantului special, al 
secretarului general al O.N.U. 
pentru Orientul Apropiat. Gun
nar Jarring.

Primul ministru japonez, Ei- 
saku Sato, s-a întîlnit, la ria
dul său, cu primul ministru 
britanic, Edward Heath, și cu 
președintele Pakistanului, Mu- 
ham ad Yahya Khan. Intilni- 
rea dintre Sato și Heath a fost 
consacrată unei discuții largi 
referitoare la situația din Ex
tremul Orient. Asia de sud-est, 
Orientul Apropiat și la proble
mele comerțului dintre cele 
două țări.

Prezența 
asemenea, 
panții la _______ ____-----
Generale a O.N.U. pentru în
trevederi cu oficialitățile ame
ricane. O astfel de întîlnire a 
avut loc la Casa Albă între 
președintele Nixon și prințul 
laoțian Suvanna Fuma.

în S.U.A. este, de 
folosită de partici- 
sesiunea Adunării

Aspect dintr-o 
ședință a celui 
de al treilea comi
tet al O.N.U. (so
cial, umanitar și 
cultural), prezidat 
de Mia Groza, re
prezentanta țării 
noastre.

Comunicat al Consiliului de Securitate
Președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Set ialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și 
soția. Elena Ceaușescu, au ofe
rit miercuri seara un dineu in 
onoarea șefilor de state și gu
verne prezenți la sesiunea ju
biliară. a unor șefi de delega
ții la O.N.U.

Dineul a avut loc la sediul 
Misiunii permanente a Româ
niei la O.N.U.. reședința pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și 
a soției sale pe timpul șederii 
la New York.

Au participat : Moktar Ould 
Dade ah. președintele Maurita- 
niei și doamna Daddah, gene
ral Agha Mohammad Yahya 
Khan, președintele Pakistanu
lui. Hubert Maga, președintele 
■Republicii Dahomey. Indira 
Gandhi, primul ministru al In
diei. Lee Kuan Yew. primul 
ministru al statului Singapore, 
Olof Palme, primul ministru 
al Suediei. Mohsen Alaini. pri
mul ministru al Republicii A- 
rabe Yemen, Paul-IIcnri Spaak, 
ministru de stat, trimis special 
al Belgiei, președintele primei

sesiuni a .Adunării Generale, 
Ștefan Jedrychowski, ministrul 
de externe al Poloniei, G. G. 
Shevel, ministrul de externe al 
R.S.S. Ucrainienc. Nesti Nașe, 
ministrul de externe al Alba
niei, Anatoli E. Gurinovici, 
ministrul de externe al R.S.S. 
Bieloruse, Ricardo Alarcon Y. 
Quesada, reprezentant perma
nent. șeful delegației Cubei, 
Youssouf Kouta, președintele 
Adunării Naționale a Maurita- 
niei.

La dineu au luat parte Du- 
mitru Popescu, membru al Co
mitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.. deputat in Ma
rea Adunare Națională. Corne
liu Mănescu, ministrul aface
rilor externe, precum și mem
bri ai delegației române la 
sesiunea O.N.U. — Maria Gro
za, vicepreședintă a M.A.N.. 
Nicolae Ecobescu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
ambasadorii Gheorghe Diaco- 
nescu și Vasile Pungan.

Tn timpul dineului, care s-a 
desfășurat intr-o atmosferă cor
dială. s-au rostit toasturi.

Președintele Nixon l-a primit
pe Andrei Gromîko

Primirea ministrului afacerilor
externe al Yemenului de sud,

Salim Albeidh
Joi dimineața, președintele 

Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, l-a primit la reșe
dința sa de la misiunea per
manentă a României la O.N.U., 
pe Salim Albeidh, ministrul a- 
facerilor externe al Republicii 
Populare a Yemenului de sud.

A fost de față ministrul a- 
facerilor externe, Corneliu 
■Mănescu.

In cadrul convorbirii, care 
a avut loc cu acest prilej, des
fășurată intr-o atmosferă de 
cordialitate, au fost abordate 
probleme ale relațiilor dintre 
cele două țări, aspecte ale si
tuației din Orientul Apropiat, 
subliniindu-se necesitatea regle
mentării acesteia prin mijloace 
politice, precum și alte proble
me ale vieții internaționale.

z A M B 0 A 
pe calea dezvoltării

..Credem că poporul nostru 
trebuie să-și stăpinească des
tinul atît pe plan politic cit 
și pe plan economic*, de
clara recent, ca o adevărată 
profesiune de credință, pre
ședintele Zambiei, dr. Ken
neth David Kaunda. Și in
tr-adevăr, de la 24 octombrie 
1964, cind pe harta Africii 
apărea noul stat indepen
dent, in Zambia începea nu 
numai o nouă etapă, dar și 
dificilul drum al edificării 
unei societăți care să răs
pundă la rigorile civilizației 
moderne. Una din principa
lele direcții în orientarea au
torităților de la Lusaka a 
fost și continuă să fie stabi
lirea controlului stalului a- 
supra celui mai vital sector 
al economiei: extracția de 
cupru (producția actuală a 
acestui stat — ^50 000 tone

reprezintă 90 la sută din to
talul ciștigurilor Zambiei 
provenite din export și a- 
proape două treimi din ve
nitul ei). Piatra fundamen
tală a acestei politici de va
lorificare in interesul națiu
nii a propriilor bogății a fost 
pusă prin istoricul act de la 
Mulugushi, cind președintele 
Kaunda a anunțat preluarea 
a 51 la sută din acțiunile 
companiilor străine din Zam
bia.

Intre țara noastră și Zam
bia s-au stabilit relații de 
colaborare fructuoasă, fapt 
evidențiat și cu prilejul vi
zitei la București a preșe
dintelui Kenneth Kaunda și 
a convorbirilor pe care le-a 
avut cu președintele Consi- 
siliului de Stat al României, 
Nicolae Ceaușescu.

A. D.

WASHINGTON 22 (Agcrpre) 
— Președintele Nixon l-a primit 
joi la Casa Alba pe Andrei Gro- 
mîko, ministrul afacerilor externe 
al L’.R.S.S., aflat în S.U.A. pentru 
a participa la sesiunea jubiliarii 
a Adunării Generale a O.N.U. Cu 
această ocazie, precizează agen-

Lwpfele <Iân
PNOM PENII 22 (Agerpres). 

— Aviația guvernului de la 
Pnom Penh a bombardat din 
nou joi, pentru a treia zi con
secutiv. pozițiile deținute de u- 
nitățile forțelor populare de 
rezistență din jurul capitalei 
cambodgiene, in încercarea c’e 
a forța blocada instituită de 
acestea de-a lungul autostrăzii 
nr. 2,' caic face legătura între 
Pnom Pcnh și frontiera cu 
Vietnamul de sud.

In același timp, unitățile gu
vernului Lon Noi au fost su
puse unui foc intens în loca

țiâ TASS, a avut loc o convorbire 
la care au fost prezenți și secre
tarul de stat, William Rogers, con
silierul special al președintelui pen
tru problemele securității națio
nale, Henry Kissinger, și amba
sadorul U.R.S.S. la Washington, 
A. Dobrînin.

Cambodg’ia
litatea Khambak, situată la 35 
km sud de Pnom Pcnh și la 
Kirivong (77 km sud de Pnom 
Penh).

Un purtător de cuvînt mili
tar a anunțat la Pnom Penh 
că unitățile administrației au 
continuat operațiunile in jurul 
orașului Tang Kauk, situat la 
83 km nord de Pnom Penh, 
unde 15 batalioane au fost ma
sate în ultimele săptămîni in 
scopul de a ocupa orașul Kom- 
pong Kham. aflat sub contro
lul patrioților.

® Sub titlul „R.F.G. ’70". Iuri Jukov semnează în 
„Pravda" un amplu articol, in care subliniază că „oamenii 
rezonabili de la Bonn preferă acum să se gindească la vi
itor. la dezvoltarea relațiilor cu țările socialiste Pe o bază 
nouă. înțelegind cu claritate că tratatul dintre U.R.S.S. și 
R.F.G. răspunde în egală măsură intereselor ambelor țări 
și reprezintă un punct de pornire al unei noi dezvoltări a 
relațiilor".

ZIUA INTERNAȚIONALA
de luptă împotriva războiului

22 - Corespondentul 
Florea Juiu, trans- 

Miercuri, in întreaga 
avut loc manifes- 

inter- 
impotrivo

TOKIO 
Agerpres, 
mite : 
Japonie ol _ 
tații prilejuite de Ziua 
națională de luptă * . 
războiului. La cele peste 50C 
de mitinguri și manifestații or
ganizate la Tokio, cit și in alte 
orașe ale țării au luat parte 
1 200 000 de persoane. Mitin
gul organizat la Tokio, in par
cul Yoyogi, de partidele comu
nist și socialist, în cooperare 
cu marea centrală sindicală 
Sohyo și cu sindicatele inde
pendente a reunit circa 100 000 
de oameni. Saburo Eda, se
cretar general ai Partidului

Japonez, Shyoichi 
membru ol Prezidiului 
P. C. din Japonia,

Socialist 
Kasuga, 
C.C. al 
Makoto Ichikawa, președinte al 
Sohyo, și ceilalți vorbitori au 
condamnat acțiunile imperialis
te împotriva popoarelor din 
Peninsula Indochineză 
subliniat necesitatea 
tratatului de securitate 
american și înlăturării 
nucleare din Okinawa, 
de retrocedarea ei către Ja
ponia în anul 1972. Mitingul 
a fost urmat de demonstrații 
in moi multe piețe din capitala 
niponă. Poliția a intervenit, o- 
perind arestări.

și au 
abolirii 

japono- 
armelor 
înainte

NEW YORK 22 (Agerpres) - 
La incheierea primei reuniuni 
a Consiliului de Securitate al 
O.N.U. la nivelul miniștrilor de 
externe sau al reprezentanți
lor speciali ai statelor mem
bre ale Consiliului, desfășurata 
miercuri cu ușile închise, a 
fost dat publicității un comu
nicat in legătură cu probleme
le discutate. In comunicatul 
citit de secretarul general al 
O.N.U., U Thant, se arată că 
„membrii Consiliului s-au con

sultat asupra mijloacelor care 
ar putea contribui la o regle
mentare pașnică in Orientul 
Apropiat. Ei ou reafirmat con
vingerea că rezoluția Consiliu
lui de Securitate din 22 noiem
brie 1967 trebuie să fie sus
ținută și pusă in aplicare in 
totalitatea sa și că toți cei 
interesați trebuie să coopereze 
pe deplin la eforturile concer
tate pentru reolizarea unei 
păci juste și durabile in O- 
rientul Apropiat".

In ceea ce privește proble
mele Africii de sud, comuni
catul declară că „membrii Con
siliului au reafirmat dorința 
lor de a continua să caute 
mijloacele practice, conform 
Corfei, care să permită po
poarelor din această regiune 
să-și exercite dreptul lor ina
lienabil la autodeterminare și 
să se bucure de drepturile 
fundamentale ale omului, de 
libertate și demnitote".

<r'

G> 
<£>

<£>

@ Maxim Berghianu, președintele Comitetului de Stat 
al Planificării din România, care poartă convorbiri la Bu
dapesta în legătură cu protocolul româno-ungar de colabo
rare economică și livrări reciproce de mărfuri pe perioada 
1971—1975, a fost primit de dr. Timar Matvas, vicepreșe
dinte al Guvernului Revoluționar Muncitoresc Țărănesc 
Ungar. La primire, care s-a desfășurat într-o atmosferă 
caldă, tovărășească, a fost de față Dumitru Turcuș, amba
sadorul României la Budapesta.

(3 La Sofia a avut loc 
Plenara C.C. al P.C. Bulgar 
care a dezbătut problema 
convocării și pregătirii celui 
de-al X-lea Congres al Par
tidului Comunist Bulgar, în 
baza propunerilor Biroului 
Politic prezentate de Boris 
Velcev, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al 
P.C.B.

® In urma convorbirilor 
care s-au purtat la Berlin 
între vicepreședintele Comi
tetului de stat pentru cul
tură și artă din Republica 
Socialistă România. Ion Dodu 
Bălan, și locțiitorul minis
trului culturii al Republicii 
Democrate Germane, Bruno 
Ilaîd, la 21 octombrie a fost 
semnată o convenție privind 
colaborarea în domeniul edi
turilor între cele două țâri 
pină în anul 1972.

SAN JUAN 22 (Agerpres). 
— Un avion de pasageri 
costarican, aparținind compa
niei aeriene „Lansa", a fost 
deturnat miercuri de la nuta 
sa, informează agenția France 
Presse. Aparatul decolase de 
pe aeroportul din localitatea 
Puerto Limon cu destinația 
San Juan, capitala statului 
Costa Rica.

In capitala Iordaniei con
tinuă lucrările Biroului militar 
permanent mixt al Comitetului 
Superior Arab în legătură cu 
posibilitățile de aplicare a pre
vederilor acordului încheiat la 
13 octombrie la Amman între 
autoritățile iordaniene și orga
nizațiile palestiniene.

@ Intre 26 și 30 octombrie, 
se voi desfășura la Salzburg 
lucrările unui colocviu inter
național organizat de Agenția 
Internațională pentru Energia 
/Xtomică (A.I.E.A.) pe tema 
„Aplicarea tehnicilor nucleare 
pentru măsurarea și controlul 
poluării mediului înconjurător".

© Cea mai mare centrală 
nucleară italiană va fi con
struită pe valea fluviului Pad, 
intre Cremona și Piacenza. For
ța instalată a centralei va fi 
inițial de 780 000 kilowați/oră, 
cu posibilitatea de a fi sporită 
la Dește 800 000 kWh.

Potrivit proiectului elaborat 
de socciali.ști ai Oficiului na
țional italian pentru produce
rea energici electrice—E.N.E.L, 
— centrala va fi alcătuită din- 
tr-un singur bloc, cu un sin
gur reactor, cu o turbină și 
un generator, fiind cea mai 
marc centrală electrică italia
nă și una dintre cele mai mari 
din lume construită in acest 
fel.

® Intr-o declarație făcută 
posturilor de radio pariziene, 
președintele Ciprului. Makarios, 
a afirmat că in prezent trata
tivele dintre comunitățile ci-

®- La Alger s-au deschis lu
crările colocviului cu tema 
„Petrolul și dezvoltarea econo
mică a( țărilor arabe", organi- 

' zat de Federația generală a 
economiștilor arabi și Centrul 
arab de studii petroliere, cu 
colaborarea Societății algeriene 
de petrol — Sonatrach.

La lucrări participă repre
zentanți ai societăților naționa
le ale economiștilor arabi, de
legați ai societăților petroliere 
de stat din Algeria. R.A.U., 
Siria. Liban. Irak, Maroc și 
Kuweit.

©• Ministrul ecuadorian al 
educației. Augusto Solarzano 
Constantitini. și-a prezentat de
misia, exprimîndu-și în acest 
fel dezacordul fața de noua 
lege a învățămîntului superior.

Anglia și 
Piața comună

LONDRA 22 (Agerpres). — 
Guvernul britanic și-a ex
primat speranța că tratative
le privind aderarea Marii 
Britanii la Piața comună vor 
lua sfîrșit pină in 1972. A- 
ceastă opinie a guvernului 
britanic a fost exprimata^în
tr-o declarație a lui G. Rip- 
pon, însărcinat cu negocie
rile dintre Anglia și Piața 
comună, făcută după turneul 
pe care l-a întreprins într-o 
serie de capitale vest-euro- 
pene.

© Intr-o declarație făcută 
presei, dr. Vedat Aii Ozkan, 
ministrul sănătății al Turciei, 
a anunțat că epidemia de ho
leră care a izbucnit în cartie
rul Sagmalcilar din Istanbul 
se află sub controlul autorită
ților sanitare. El a precizat că 
pină în prezent au fost vacci
nate 2 500 000 de persoane. Mi
nistrul sănătății a anunțat, tot
odată. că numărul celor care 
au murit de pe urma holerei se 
ridică la 43. Alte 1 097 de per
soane se află internate in spi
tale.

I „BRĂȚARA
j (Urmare din paț 1)

] acesia vom ieși din zona difu- 
9 zului, a generalului, (și cind ar'ir- 
Imăm aceasta nu ne referim nu

mai la „Brățara de aur"). Ir.f această revistă era interesant să I citim materiale scrise de elevi 
pentru elevi, despre frumusețea

Iși ineditul orelor de practică, 
despre munca patriotică a elevi-

I lor liceului, despre elevi care 
| nu manifestă interes pentru car-
i te sau care au abateri de la
I disciplină, anchete in riadul ele- 
Iviloi pe teme de mare interes 

pentru ei, reportaje de la acti
vitățile extrașcolare, materiale 

I despre viața organizației U.T.C.,

DE AUR“ I 
profiluri de elevi fruntași, inter- | 
viuri cu profesori, oameni de . 
știință și cultură etc., etc. I

Apariția revistei „Brățara de * 
aur" este în sine un fapt meci- I 
toriu dar pînă la transforma- * 
rea acestui fapt într-un act de 1 
cultură mai este un drum de | 
parcurs. Speram ca în numerele I 
viitoare să asistăm la o creștere I 
treptată a nivelului publicației | 
care trebuie să devină, cum afir- I 
mam, oglindă a preocupărilor | 
specifice ale elevilor liceului ■ 
industrial, a vieții lor intere- I 
sanie și diferite, intr-o măsura 
sau alta, de cea a elevilor din I 
alte licee ale municipiului nos- I 
tru. |

NORVEGIA: Ambarcațiunea din papirus „RA-II", cu care Țhor Heyerdahl împreună 
cu un grup format din șapte persoane de diferite naji urnii tați și ocupații a traversat in 
cursul acestei veri Oceanul Atlantic, a sosit in Norvegia și va fi expușii publicului intr-o 
clădire special amenajată alături de Muzeul Kontiki, care adăpostește pluta cu care ace
lași navigator a străbătut Pacificul.

priote, turcă și greacă se 
într-un impas, rezultatele 
ținute in cursul dialogului 
început in urmă cu doi 
nefiind satisfăcătoare.

află 
ob- 
lor, 
ani,

Primul ministru al Cana
dei, Pierre Elliott Trudeau, a 
declarat în Camera Comunelor 
că alegerile parțiale prevăzute 
pentru 1 noiembrie în Quebec 
ar putea fi aminate, „ca ur
mare a nervozității și situației 
dificile care domnește in a- 
ccastă provincie11.

©■ Agenția japoneză pentru 
cercetări spațiale a anunțat că 
s-a renunțat la proiectul pri
vind construcția autohtonă a 
rachetelor pentru lansarea de 
sateliți. în cadrul programului 
național de cercetare a spațiu
lui cosmic.

In viitor, a precizat un pur
tător de cuvînt al Agenției, 
rachetele pentru lansarea de 
sateliți japonezi vor fi con
struite după o licență ameri
cană. în cadrul unei înțelegeri 
semnate recent cu S.U.A.. care 
va furniza și tehnologia nece
sară lansării.

„Alegeri"
ASUNCION 22 (Agerpres). 

— Duminică, 25 octombrie, in 
Paraguay au loc .alegeri" pen
tru desemnarea organelor pu
terii locale. Se menționează că 
din 1954, de cind fostul .șef al 
armatei, generalul Alfredo 
Stroessner, a acaparat puterea 
in această țară a Americii Cen
trale cu 2 500 000 de locuitori, 
partidul Colorado al dictatoru
lui care deține și majoritatea 
absolută in ambele Camere ale

Congresului iese mereu învin
gător la alegeri, indiferent de 
numărul voturilor obținute.

Totodată, după alegerile ge
nerale din 1967, cele trei par
tide politice din opoziție au fost 
practic desființate prin exila
rea membrilor lor.

Astfel au fost create premi
sele pentru „realegerea din o- 
ficiu" a generalului Alfredo 
Stroessner pe o nouă perioadă 
de 5 anh~io 196C.

Două noi comete
TOKIO 22 (Agerpres). — 

Două noi comete au fost i- 
dentificate în cursul acestei 
săptâmini de către trei ama
tori japonezi, a anunțat ob
servatorul astronomic din 
To Ici o.

Cu acestea, numărul co
metelor descoperite de la 
începutul anului ’70 se ridi
că la 13.

Telefoanele anonime 
au indicat 
piste fanteziste

OTTAWA 22 (Agerpres). - 
Cercetările efectuate de către 
poliția din Montreal pentru a 
depista locul unde se află 
ascuns de către răpitori ata
șatul comercial britanic James 
Croos și pentru arestarea pre
zumtivilor asasini ai ministru
lui în guvernul provincial 
Quebec, Pierre Laporte - nu 
au dus pină în prezent la 
nici un rezultat concret.

Surse ale poliției au men
ționat că cercetările au fost 
îngreunate de o avalanșă de 
telefoane anonime care i-au 
lansat pe polițiști pe cele mai 
fanteziste piste de urmărire.

Pe de altă parte, se anunță 
că cele trei mari sindicate 
din țară — Confederația sindi
catelor naționale, Federația 
muncitorilor din Quebec și 
Confederația învățătorilor din 
Quebec - ca urmare a situa
ției create in urma decretării 
stării de urgență datorită răpi
rilor, au adresat cereri orga
nizației separatiste Frontul de 
Eliberare a Quebecului „pen
tru eliberarea imediată a ata
șatului comercial britanic", 
precum și guvernului canadian 
și quebecan de a depune toa
te eforturile in vederea ob
ținerii eliberării acestuia.

Sindicatele cer ridicarea stă
rii de urgență, deoarece prin 
măsurile instituite „se lasă 
cale liberă arbitrariului".

Populația globului 
în anul... 2006

NEW YORK 22 (Agerpres). - 
Anuarul demografic dl O.N.U., 
dat publicității la New York, 
relevă că in cazul in care oc- 
tualul ritm de creștere o 
populației se va menține, 
populația globului se.va dubla 
în următoarele trei decenii 
ajungind in anul 2 006 la 7 
miliarde locuitori. Actuala popu
lație a globului 3 552 000 000 
este repartizată după cum ur
mează : 56 la sută in Asia, 
13 la sută în Europa, 9,7 la 
sută in Africa, 7,8 la sută in 
America Latină, 6,7 la sută in 
U.R.S.S., 6,3 la sută in Ame
rica de Nord și 0,5 la sută in 
Oceania. Sub raportul popu
lației pe țări, statistica arată 
că R. P. Chineză se situează 
pe primul loc cu 740 milioane 
locuitori, urmată de India cu 
537 milioane, de U.R.S.S. cu 
240 milioane și S.U.A. peste 
220 milioane.
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