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Producția 
sf ieșitului de au

Astăzi, la ora 18, în sala 
Casei de cultură va avea loc 
spectacolul artistic „Produc
ția de sfirșit de an", sus
ținut de elevii Școlii popu
lare de artă din Petroșani. 
Devenită dc-a lungul timpu
lui aproape o tradiție in 
școlile cu profil artistic, pro
ducția este un examen la ca
re fiecare artist în devenire 
probează cunoștințele și vir
tuozitatea acumulate intr-un 
an de studii. Spectacolul de 
astăzi va fi susținut de or
chestra de acordeoane, duete 
și grupuri vocale, soliști vo
cali și instrumentiști, va cu
prinde lucrări din 
populară, ușoară și

muzica 
clasică,

Șeful de schimb Laszlo Dio- 
nisie din brigada lui Andrei 
Kovacs, de la mina Petrila. 
cu ortacii „plănuind" ca re
zultatele ce Ic au la viteza 
de avansare la pregătiri 
(60—70 m lunar) să persiste 
mereu...

Foto : I. LEONARD

Cu vaporașul
Interpreții revistei muzica

le „Vaporașul vacanței" (re
alizată de școala generală nr. 
1 Petrila) care au obținut 
locul II la faza republicană 
a festivalului cultural-artis
tic al pionierilor și școlari
lor, pleacă azi, 5 iunie, în
tr-o excursie la Hunedoara, 
Teliuc și „Lacul Cinciș". Cu 
acest prilej artiștii pionieri 
conduși de prof. Lucia Dani
el, directoarea școlii, vor vi
zita Castelul Huniazilor și 
vor face o plimbare cu va
porașul pe lacul Cinciș. ,

Vizita delegației de partid
și guvernamentale române, conduse

de tovarășul Nicolac Ceaușescu,
in Republica Populară Chineză
La un mare centru al petrochimiei

taje tehnologice moderne a cu
noscut o extindere tot mai lar
gă. Astfel, dacă în anul 1966 
ia lucrările miniere de înain
tare nu funcționau nici 50 de 
mașini destinate mecanizării o- 
perației de încărcare a steri- 
ăului și cărbunelui, nici o com
bină de înaintare, astăzi în do
tarea minelor din bazin există 
106 mașini de încărcat și 6 
combine de înaintare.

In cele ce urmează vom reda 
cîteva aspecte privind indica
torii realizați cu aceste utilaje 
fn acest an și modul de folo
sire a acestora.

Volumul de rocă tăiat și în
cărcat mecanic cu corpbine de 
înaintare, pe 4 luni, a fost de 
6 989 mc, reprezentînd un grad 
de mecanizare de 3,35 la sută. 
Viteza medie de avansare în 
lucrările de pregătire în căr
bune săpate cu combina, a fost 
de 6,0 mc/zi. Gradul de utili
zare intensivă a combinelor de 
înaintare a fost de 40,6 mc/ma- 
șină-zi. iar cel extensiv de 40,2 
la sută.

Cele mai bune rezultate s-au 
obținut la E. M. Lupeni, în luna 
aprilie, 
stratul 
ținut o t 
cu o | 
mc/post.

La mina Uricani combina de 
înaintare n-a funcționat în a- 
cest interval, iar la mina Pa
roșeni abia în ultima decadă. 
In prezent sînt în funcție 3 
combine.

Mecanizarea operației de în
cărcare în galerii prin folosi
rea mașinilor de încărcat a fost 
de 36,8 la sută în medie pe 
bazin, cu variații între 90,7 la 
sută la E. M. Livezeni și 11,5 
la sută la E. M. Paroșeni.

Viteza medie de avansare rea-

cînd, într-o galerie pe 
13, blocul VI, s-a ob- 
avansare de 190 m/lună 
productivitate de 5,25

fost de 53,5 m/lună pe bazin, 
la un grad de utilizare a ma
șinilor de 21,0 mc/ mașinâ-zi.

Pe unități, se remarcă dife
rențe mari în gradul de uti
lizare intensiv al mașinilor de 
încărcat după cum urmează î 

Volum încărcat/mașină-zi: 
Aninoasa

19,7
Uricani

25,6
Intre unități există 

plasarea fronturilor 
pe diverse profile cuprinse în
tre 7,0 posturi/zi și 14,3 pos- 
turi/zi, fapt care influențează 
în mod direct viteza de avan
sare și implicit gradul de fo
losire a utilajelor din front.

Există condiții pentru reali
zarea indicatorului de încăr
care mecanică, unitățile avînd 
asigurat utilajul necesar.

In vederea îmbunătățirii gra
dului de folosire a utilajelor 
din dotare, este absolut necesar 
să se ia cele mai corespunză
toare măsuri pentru asigurarea 
presiunii aerului comprimat la 
locurile de muncă, să se res
pecte programele elaborate pen
tru utilajele tehnologice exis
tente, să se urmărească îndea
proape realizarea indicatorilor 
prevăzuți.

In ceea ce privește plasarea 
lucrărilor miniere cu încărca
re mecanică, în funcție de pro
filul lucrărilor, este necesar să 
se țină seama nu numai de pro
ductivitate, ci și, mai ales, de 
a se asigura o viteză cores-

Bărbăteni
16,6

Livezeni
27,3

Vulcan
17,5

Paroșeni
27,7 

variații la 
de lucru

Ing. Emeric MAGYAROSI 
șef serviciu metode

Ing. Lucia MINDIRIGIU 
inginer principal — C.C.P.
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ÎNTRE
Conf. dr. ing.

Hie CONSTANTINESCU 
prorector al 

Institutului de mine Petroșani

Invățămîntul superior con
temporan pune pe studenți 
in situația de a învăța să 
dobîndească cunoștințele în 
mod independent și să le a- 
plice în mod creator. Azi ști
ințele psihologice și pedago
gice sînt în căutarea unei me
todologii cît mai moderne, 
mai eficace în cadrul acestui 
învâțămînt. Astfel, se între
prind cercetări asupra prin
cipiului investigării sau al 
cercetării în învățare, învă
țarea pe bază de probleme, 
învățarea prin descoperire ele.

Expunerea cunoștințelor sub 
formă de probleme se deo
sebește de expunerea tradi
țională prin faptul că aceas-

PEKIN 4 (Agerpres). — Tri
mișii speciali transmit: Cea 
dc-a patra zi a vizitei în 
Republica Populară Chineză a 
delegației de partid și guver
namentale române conduse de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
oferit oaspeților români prile
jul de a cunoaște noi aspecte 
ale vieții poporului chinez, ale 
muncii sale harnice, perseve
rente, pentru făurirea unei e- 
conomii moderne, pentru ridi
carea țării pe noi trepte ale 
vilizației socialiste.

Convorbirile care au avut 
pînă acum între delegațiile 
partid și guvernamentale 
mână și chineză, întîlniri’e 
studenți. muncitori, cadre 
dactice, cu populația Pekinu
lui, ca și vizita de vineri di
mineața la un mare, combinat 
petrochimic înlesnesc contacte 
nemijlocite cu realitățile noi ale 
Chinei populare, mai buna cu
noaștere a proceselor înnoitoa
re pe care le parcurge aceas
tă țară, stabilirea unui dialog 
viu, în cadrul căruia oaspeți și 
gazde împărtășesc reciproc ex
periența acumulată de cele două

ci-

țări și popoare în construc
ția socialistă.

Pînă la obiectivul înscris în 
programul*, vizitei, se străbate 
un drum pitoresc, printre ne- 
sfîrșite lanuri de orez, livezi și 
grădini bine gospodărite. Ță
rani și militari aflați la mun
că pe ogoare își întrerup pen
tru cîteva clipe activitatea spre 
a face semne prietenești, sa- 
lutîndu-i cu căldură și însufle
țire pe oaspeții români.

In vizita la Combinatul pe
trochimic, 
Ceaușescu, 
Ceaușescu, ceilalți membri 
delegației 
soțiți de 
nien, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C. Chinez, 
vicepremier al Consiliului de 
Stat, soția sa, Lim Cia-mei, 
precum și de Ci Pin-fei, minis
tru ăd-interim al afacerilor ex
terne.

Pentru a-i întîmpina pe solii 
poporului român, la intrarea în 
Combinat se aflau mii de pe- 
trochimiști, constructori, mon- 
tori, tehnicieni, specialiști, mem
bri ai familiilor lor, numeroși

tineri, care 
festare de 
prețuire conducătorilor partidu
lui și statului nostru. Platfor
ma din fața clădirii adminis
trative este împodobită cu stea
guri ale celor două țări, cu 
pancarte pe care stă scris i 
„Bun venit tovarășului Ceaușes
cu', „Un călduros salut dele
gației de partid și guvernamen
tale române1, „Salut poporului 
frate român". ..Trăiască marea 
unitate dintre P.C. Chinez și 
P.C. Român pe baza marxism- 
leninismului și internaționalis
mului proletar I11.

Combinatul petrochimic, a că
rui construcție a început în ul
timii ani și se află în plină des
fășurare, cuprinde numeroase 
unități, printre care o ra
finărie. trei fabrici de pro
duse chimice, două termocen
trale, precum și o unitate a că
rei activitate se desfășoară sub 
auspiciile universității Peita. 
Activitatea de proiectare, cer
cetare științifică. lucrările de 
construcție și darea in func
țiune a instalațiilor avansează 
simultan pentru a accelera 
ritmul construirii Combinatului. 
Instalațiile care au fost dale 
în exploatare livrează econo
mici chineze peste 100 de sor
timente de produse chimice, 
de la benzine și uleiuri supe- 
rioare, pînă la mase plastice 
și îngrășăminte chimice.

Primul obiectiv vizitat este 
rafinăria cu instalații de cra
care catalitică, unde oaspeților 
li se dau ample explicații cu 
privire la procesul tehnologie.

fac o caldă mani- 
simpatie, stimă și

automatizat. Tn sala tablourilor 
de comandă, oaspeții români 
se interesează îndeaproape de 
modul de funcționare a utilaje
lor, de calitatea produselor, 
felicitîndu-i. pe muncitorii și 
tehnicienii de aici pentru rea
lizările obținute.

In continuare, este vizitată 
noua Fabrică de cauciuc sinte
tic, care a dat recent primele 
șarje. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu întreabă gazdele în 
cît timp a fost constrită aceas
tă unitate.

— Intr-un an, se răspunde.
— 'Este un termen foarte 

scurt, apreciază conducătorul 
delegației române. Merită ca și 
specialiștii noștri să rețină a- 
ceasta.

Oaspeții 
mărească 
procesului 
prezentate 
sintetic.

Pe parcursul vizitei în acest 
Combinat, unde lucrează peste 
8 000 de muncitori, membrii 
delegației române se opresc în 
repetate rînduri pentru a dis
cuta cu oamenii, se interesea
ză de parametrii tehnico-func- 
ționali ai instalațiilor, de capa-* 
citatea de producție, de nive
lul calitativ al produselor rea
lizate. De o parte și de alta a 
drumului străbătut în incinta 
Combinatului pot fi văzute nu
meroase șantiere ale altor e- 
biective, în curs de construcție; 
peste tot se simte pulsul unei 
activități intense. O discuția

tovarășul Nicolae 
soția - sa, Elena 

ai 
române au fost în- 

tovarășul Li Sien-

se

MULLERTr.
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s-a între- 
se intențio- 

de acum

un birou de evi- 
izată, dotat cu 

de tipul AS- 
Deocamdată, u- 
ele furnizează 

privire la situa-

SISTEMULUI

MEMORA

MODERNIZAREA

INFORMAȚIONAL
De la 1 iunie a.c., in cadrul 

Centralei cărbunelui Petroșani 
funcționează u ' * 
dență mecani;
trei mașini 
COTA-7 000. 
na dintre 
date cu 
ția zilnică a stocurilor de ma
terial exploziv existent la 
unitățile miniere ale Văii Jiu
lui. Cînd va fi gata inventari
erea materialului lemnos și a 
laminatelor - adică peste cca. 
o săptămînă — vor lucra în 
plin și celelalte două mașini.

In încăperea de o curățenie 
exemplară și de o maximă lu
minozitate, operatoarea Corne
lia Bălăcescu ne „servește" o 
mostră de operațiune curentă... 
Se acționează cu fișe, cu sim
boluri, codificat...

„...E numai o părticică din- 
tr-un proiect mai mare, inițiat 
de conducerea Centralei, in 
vederea modernizării sistemului 
informațional din C.C.P. - ne-a 
destăinuit, cu amabilitate, con
silierul Zoltan Kiraly. Noutatea 
o poartă nu atit mașina în 
sine, cit gîndirea, investiția de 
concepție care-i stă la bază. 
Important e că se pune în 
față previziunea. Mașina co
lectează, prelucrează date, dar 
esențialul constă în faptul că 
se sondează mereu perspecti
va, putindu-se acționa preven
tiv pentru preîntîmpinarea cre
ării de stocuri supranormative 
și pentru aprovizionarea promp
tă cu cele necesare tuturor u- 
nităților miniere. Realizările de 
început vor fi dezvoltate în ur
mătorii 3—4 ani pînă cînd se va 
ajunge la un sistem de prelu
crare automată a tuturor

datelor, pe ansamblul Centra 
lei".

Evident, eficiența acestui is
pititor sistem de concepție de
pinde, în mare mâsurâ, de 
poziția celui care se folosește 
de el. In cazul nostru, primul 
beneficiar se numește Baza de 
aprovizionare și transport din 
C.C.P. Cum e privită aici uti
lizarea datelor, ce 
prins concret și ce 
nează să se facă 
înainte ?

Întîlnire la redacție
La indicația Biroului Co

mitetului municipal de partid, 
conducerea ziarului a inițiat 
un ciclu de întîlniri de lucru 
cu cadre din aparatul de par
tid, din economie, din do
meniul științei și culturii, 
învățăinînt, din domeniul so
cial. Scopul acestor întîlniri 
este dezbaterea unor aspecte 
ale activității ziarului, îm
bogățirea tematicii, tratarea 
mai corespunzătoare, mai e- 
ficientă a problemelor muni
cipiului.'

Ieri, la redacție a avut loc 
prima din aceste întîlniri con
sacrate modului de tratare 
în ziar a problemelor din in
dustria extractivă.

La întîlnire au participat 
tovarășii ing. Gheorghe Fe- 
ier, secretar al Comitetului

municipal de partid, dr. ing. 
Petru Roman, directorul ge
neral al Centralei cărbunelui 
Petroșani, ing. Nicolac Nico- 
rici, directorul minei Uricani, 
ing. Gheorghe Olariu, direc
torul Uzinei de utilaj minier 
Petroșani, Victor Ardeleanu, 
directorul preparației cărbu
nelui Lupeni, economistul Zol- 
tan Kiraly, consilier la Cen
trala cărbunelui.

Au participat membri a co
legiului de redacție și colec
tivul secției economice a zia
rului.

Intilnirea a prilejuit un 
rodnic schimb de păreri des
pre activitatea ziarului în do
meniul economic, un prilej 
de prețioase învățăminte pri
vind activitatea de viitor a 
ziarului.

Continuarea

sînt invitați să ur- 
diferitele etape ale 
de producție, le sîr.t 
mostre de cauciuc

(Continuare in pag. a 4-a)

convorbirilor
oficiale româno-chineze

Vineri după-amiază, la Pekin 
au continuat convorbirile din
tre delegația de partid și gu
vernamentală română, condusă 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat aî Repu
blicii Socialiste România, și de
legația de partid și guverna-

mentală chineză, condusă de to
varășul Ciu En-lai, membru al 
Comitetului Permanent al Bi
roului Politic al C.C, al P.C. 
Chinez, premierul Consiliului de 
Stat al Republicii Populare 
Chineze.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

Solemnitatea înmînării
de ordine unor lucrători

din domeniul
ocrotirii sănătății

A „ÎNVĂȚĂ" Șl
tă metodă de învâțămînt nu 
se mulțumește să enunțe stu
denților descoperirile științei, 
ci le arată căile acestor 
coperiri.

Invățâmîntul euristic 
duce numai la educarea 
dirii, la formarea unui 
de abordare creatoare a 
blemelor, ci mijlocește și 
tivarea unui șir întreg de tră
sături de personalitate. Stra
tegia investigării și a desco
peririi creează la student o 
stare de activare, îi crește 
atenția și interesul, îi mă
rește încrederea în sine, îl de
termină să găsească informa
ția de care are nevoie și să 
rezolve diferite probleme în 
mod independent.

Problema care se pune nu 
este de a absolutiza și uni
versaliza o anumită metodă 
sau un anumit principiu, ci 
de a le combina, cu reține
rea a ceea ce este valabil în 
fiecare. Din învățămîntul tra
dițional va trebui, în tot ca-

des-

nu 
gîn- 
stil 

pro- 
cul-

zul. să se elimine învățarea 
fără înțelegere, sau — cum 
se mai numește — memora
rea mecanică. Astfel de cu
noștințe pe lingă că sînt ine
ficace, cer din partea studen
tului un efort excesiv și inu
til. învățarea pe baza expu
nerii sistematice a informa-

ției științifice caracteris
tică învățămîntului tradițio
nal — poate rămîne valabilă 
și în prezent, dar numai cu 
tot ceea ce se dovedește mai 
bun în metodele moderne, 
înțelegerea presupune însuși
rea structurii interioare a 
cunoștințelor și a conexiuni
lor dintre ele.

Accentuăm faptul că ni
meni nu poate fi de acord, 
în epoca noastră, cu meto-

dele de însușire a cunoștin
țelor care să-l facă pe stu
dent „tobă de carte". Așa-zisa 
„autocunoaștere", mecanică și 
chinuitoare, după cum spu
nea Heraclit .nu te învață 
să fii deștept". Dovada cea 
mai bună este că în activi
tatea practică, roadele succe
selor nu se găsesc întotdea
una în coșul tocilarilor.

In societatea contemporană, 
prin dezvoltarea impetuoasă 
a științei și tehnicii, se acce
lerează ritmul de viață care 
impune, fără îndoială, cerin
ța de a lua hotărîri rapide și 
eficiente în situații în care 
sînt supuse unor bruște trans
formări. Se vorbește astăzi 
despre o „explozie informa
țională11, se lărgește și se am
plifică neîncetat canalele de 
transmitere a ei. Sporesc so
licitările inteleotuale. Crește
rea volumului de cunoștințe 
intră, volens-nolens, în con
tradicție cu numărul limitat

de orc pentru cunoașterea a- 
numitor discipline. Și atunci 
care este rezolvarea ? Căci se 
sipite o întîrziere, și ceea ce 
se poate înfăptui, încă de pe 
acum, este schimbarea men
talității tuturor celor angajați 
și interesați în sporirea reală 
a eficacității învățămîntului. 
Un șir de recomandări pri
vitoare la accentuarea carac
terului de antrenament spiri
tual, dc exercițiu formativ al 
prelegerii vor trebui accepta
te sau practicate cu mai mul
tă convingere. Se impune c- 
liminarea balastului de cu
noștințe inoperante, obosi
toare.

Consensul general al sim
plificărilor ce trebuie aduse 
procesului de învâțămînt nu 
înseamnă nicidecum un fa
vor făcut lipsei de eforturi 
din partea studentului, 
se decretează nici o i 
ștergerea obligației de ;

Nu 
clipă 
a se

(Continuare in pag. a 2-a)

La Palatul Consiliului de Stat 
a avut loc în cursul dimineții 
de vineri solemnitatea înmînă
rii de ordine ale Republicii So
cialiste România, conferite unor 
lucrători din 
sănătății.

Distincțiile 
de tovarășul 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Stat.

La solemnitate au asistat to
varășii Gheorghe Stoica, mem
bru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., membru al Con
siliului de Stat, Constantin Stă- 
tescu, secretarul Consiliului de 
Stat.

Prin Decret al Consiliului de 
Stat, pentru contribuția deose
bită adusă la înfăptuirea poli
ticii partidului și statului în 
domeniul ocrotirii sănătății 
populației din țara noastră, s-au 
conferit i

Ordinul „Meritul Sanitar" 
clasa I, tovarășilor: Eugen I. 
Aburel, Matei Gh. Balș, Vlad 
C. Bîlbîie, Pius N. Brînzeu, 
Corneliu Constantinescu, Gheor
ghe Al. Costăchescu, Ivan B. 
Dan, Mihai Duca, Dan M. Enă- 
chescu, Oscar A. Fnanche, Dan 
I. Gavriliu, Eugen P. Mareș, 
Gheorghe Gh. Niculescu, Gheor
ghe Al. Olânescu, Radu Păun, 
Alfred D. Rusescu, Oscar N. 
Sager, Dumitru Ștefănescu, Vlad 
Voiculescu, Dumitru Vereanu, 
Marin Voiculescu, Constantin 
Gh. Zamfir.

Ordinul „Meritul Sanitar11 ola- 
sa a Il-a, tovarășilor i Mihai 
A. Aldea, Ilie Ardeleanu, Ion 
Baciu, Bernard Barhard, Ion 
A. Bîrzut Petru P.: Brînzei,

domeniul ocrotirii

au fost înmînate 
Emil Bodnaraș,

Gheorghe T. Badinski, Gheorghe 
Cadariu, Ion Chiricuță, Onoriu 
I. Coman, Aurel M. Denischi, 
Dumitru D. Dobrescu, Paul 
Doczy, Nicolae N. Gheorghiu, 
Paul Gheorghiu. Dumitru V. 
Grozea, Tancu Gonțea, Ștefan 
A. Gîrbea, Ion Hociotă, loan 
I, Hosu, Stoian P. Tonescu, Er
nest Kahana, Samuel Kahane, 
Dumitru N. Manolescu, Emil 
C. Măgureanu, Anton V. Moi- 
sescu. Ion Gh. Moraru, Dumitru 
P. Paraschiv, Ion Pop D. Popa, 
Victor D. Popescu, Vasile Pre- 
descu, Răzvan Prișcu, Gheor
ghe T. Puchiu, Gheorghe P. 
Purge, Corneliu A. Radu, Ionel 
I. Seitan, Constanța Ștefănescu 
C. Parhon, Geza G. Szekely, Li- 
viu T. Suciu, Ștefan I. Teodo- 
rescu, Grigore C. Teodorovici.

Prin același Deoret al Con
siliului de Stat au fost distinși 
cu Ordinul „Meritul Sanitar" 
clasa a III-a un număr de 170 
de tovarăși, iar cu Medalia 
„Meritul Sanitar11 567 tovarăși.

Adresîndu-se celor decorați, 
tovarășul Emil Bodnaraș le-a 
transmis salutul Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, Consiliului de Stat, al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
personal. înaltele distincții de 
specialitate care v-au fost a- 
cordate — a spus vorbitorul 
— exprimă recunoștința Comi
tetului Central al Partidului, 
Consiliului de Stat și guvernu
lui Republicii Socialiste Româ
ni^ pentru meritele dobîndite 
de dumneavoastră prin muncă 
asiduă și competență, prețioa
sele contribuții la desăvârșirea 
autorității medicinei românești, 
fundamentată pe vechi și ge
neroase tradiții. Ele exprimă în

același timp încrederea de ne
clintit a conducerii noastre de 
partid și de stat în activitatea 
pe care o veți depune în con
tinuare, împreună cu marea ar
mată a medicilor, cu întregul 
personal medical din țara noas
tră, pentru a contribui la îm
bunătățirea sănătății publice, la 
formarea unui om armonios dez
voltat, sănătos, capabil de soli
citările pe care evoluția moder
nă a societății noastre i le pu
ne în față.

O dată cu urarea de activi
tate îndelungată și rodnică, vă 
felicit pentru cinstea de purtă
tori ai ordinelor republicane, 
care se adaugă titlului con
stant, titlului suprem al me
dicului, de devotat slujitor al 
omului.

Luînd cuvîntul în numele ce
lor decorați, tovarășii Dan E- 
năchescu, ministrul sănătății, 
general-maior dr. Gheorghe Al. 
Costăchescu, Pius N. Brînzeu, 
rectorul Institutului de medici
nă din Timișoara, și Toana L 
Gheorghiu, farmacistă la Far
macia nr. 1 din Brașov, au ex
primat calde mulțumiri condu
cerii partidului și statului pen
tru prețuirea acordată activită
ții lor, au asigurat că și în 
viitor vor milita cu toată ho- 
tărîrea pentru înfăptuirea po
liticii sanitare a partidului și 
statului nostru, socotind aceasta 
ca o datorie de onoare pentru 
fiecare lucrător în 
ocrotirii sănătății.

După solemnitate,
Lorii dc partid și de stat pre- 
zenți s-au întreținut într-o at
mosferă călduroasă, tovărășeas
că cu cei decorați.

^Agerpres)
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ÎN DEZBATERE
PROIECTUL REGULAMENTULUI 

CONSILIULUI ORGANIZAȚIEI PIONIERILOR
Curse

Potrivit hotărîrii Plenarei 
C N O.P. din aprilie anul cu
rent, zilele trecute s-au înche
iat discuțiile și dezbaterile a- 
snpru pioiectuiui regulamen
tului consiliilor Organizației 
pionierilor. Noul proiect vine 
• ii uncie modificări determuia- 
te de schimbările teritorial-ad- 
m n.> ,.i ve, deiuicșle mai clar, 
1 mind semna dc experiența do- 
bîndiiă și de perspectivele de 
viitor ale Organizației de P’O- 
nieri, rolul consiliilor pionie
rești, a comandanților de pio
nieri, rolul caselor de pionieri, 
drept centre metodice ale mun
cii eu pionierii ele. Din cuprin
sul proiectului se distinge cu 
claritate că aceste organe ur
măresc ca’ întreaga activitate 
pionierească să completeze, 
prin mijloace specifice, munca 
educativă ce se desfășoară in 
cadrul procesului de învâță-

mint. Se precizează niri cola
borarea consiliilor '-kiIc cu 
inspectoratele școlare, cu con
ducerile dc școli și cu diverse 
instituții, sarcinile în domeniul 
educației ș.a. care fac să creas
că prestigiu) consiliilor și im
plicit al Organizației pionie
rilor, să se obțină noi succese 
în activitatea instructiv-educa
tivă, țel major spre cure tre
buie să fie canalizată activita
tea cu pionierii și școlarii. 
Noile prevederi menționează 
sprijinirea comandanților dc 
detașamente de către unii utc- 
ciști, elevi și studenți, munci
tori, tehnicieni, ingineri în or
ganizarea și desfășurarea acti
vităților extrașcolare. In aecsl 
context, detașamentele de pio
nieri vor avea, alături de co
mandanți, specialiști din dife
rite domenii de activitate, care

vor îndeplini sarcini obștești. 
Activitatea în spiritul prezen
tului proiect va căpăta noi va
lențe educative, se va trece 
mai concret, potrivit specificii 
lui fiecărei școli, a condițiilor 
locale, la diversificarea și di
ferențierea activităților cu pio
nierii.

Precizarea rolului melodic al 
consiliilor orășenești, munici
pale, județene și al consiliilor 
pionierești din școli, eșalonea
ză în mare sarcinile dc viitor 
în această direcție, oferind im
portante posibilități dc afirma
re pe linia perfecționării și 
autopcrfecționării cadrelor care 
muncesc eu pionierii.

O precizare nouă, pe lîngă 
altele, este aceea privind acti
vitatea cu caracter tehnico-a- 
plieativ. In perioada care a 
trecut de la organizarea

rării pionierești elevii claselor 
V—VIII au dovedit dc nenumă
rate ori că nu sînt pasivi față 
de cuceririle tchnico-științifice ; 
ci construiesc, experimentează, 
participă cu lucrări la diferite 
concursuri tehnice, fapt care 
duce la concluzia că preadoles
centul elev este deosebit dc 
receptiv față de cuceririle ști
inței. Considerăm că această 
prevedere se impunea ca o ne 
cesitatc in activitatea consilr- 
lor.

Dezbaterile care au avut loc 
la nivelul consiliilor pionie
rești au adus noi propuneri, au 
mobilizat și mai mult cadrele 
didactice la marea operă de 
educare a tinerei generații.

Dumitru CORNEA, 
activist, Consiliul municipal al 

Organizației pionierilor. 
Petroșani

!

VITEZA EXCESIVA
cauză a accidentelor

H

s-a

r (Urmare (lin nr. 6 696)

Pe teme de circulație

să se poată 
pe partea 
unui viraj 

reduce ade- 
micșorează

Lu-
Ni-
nr.

Vasiliu Do-

Iosif; IV. Școala ge- 
nr. 4 : Ileanu Ion, 
Steluța, Munteanu 
V. Școala generală

ABANDONAREA S.S.T. ȘI
REACȚIA PRESEI BRITANICE

In practica conducerii auto 
intervin o serie de situații 
cînd este absolut necesară 
reducerea vitezei autovehicu
lului pină la limita evitării 
oricărui pericol. Principalele 
situații care impun necesita
tea absolută a reducerii vi
tezei sînt explicate cu clari
tate în articolul 50 din regu
lamentul de circulație. încăl
carea acestor obligații este 
sancționată administrativ, cu 
amendă de Ia 60—300 lei. 
Deși majoritatea conducăto
rilor auto — amatori sau 
profesioniști — cunosc aceste 
prevederi, unii le neglijea
ză cu nepermisă ușurință, 
generînd o scamă de neajun-

pe autoturismul 1 HD 1 605. 
Locul accidentului : Crivadea, 
la o curbă lipsită dc izi- 
bilitate, pe drum denivelat. 
Cauza : nereducerea vitezei, 
în aceste locuri, pînă la li
mita evitării oricărui pericol.

Aceeași cauză, a ncreduce- 
rii vitezei in curbe lipsite de 
vizibilitate sau cu vizibilita
te scăzută, i-a condus la ac
cidente, in ultimul timp, și 
pe șoferii : Marin Bercca 
(22 B 2 984, proprietate a 
T. C. M. M.. lotul Iscroni), 
Gheorghe Văcaru (31 HD 
1 632. aparținînd I.G.C. Petro- 
- ii), Nicolae Roșu (31 IID 
1 910, a U.M.T.F. Petroșani), 
Ovidiu-Iosif Bob (1 IID 3 868,

proprietaie personală). Ale
xandru Goța (31 AB 624).

Accidente, victime ome
nești, pierderi materiale. Și 
toate din cauza nerespeetă- 
rii unor norme precise, le
gale, și mai ales știute. De 
aceea, găsesc necesar să ex
prim cîteva recomandări 
conducătorilor auto : reduce
rea vitezei să se efectueze 
înainte de intrarea în curba 
lipsită de vizibilitate pentru 
ca autovehiculul 
înscrie corect 
dreaptă. Luarea 
scurt, în viteză, 
rența pneurilor, 
stabilitatea autovehiculului — 
prin schimbarea centrului de 
greutate —, ducînd la de
rapare, la răsturnări, la pă
răsirea părții carosabile a 
șoselei. Pe poduri, unde cir
culația e îngreunată din cau
za drumului îngust, trebuie, 
de asemenea, redusă viteza.

suri : deteriorează autovehi
culele, se expun accidentării 
sau cauzează altora accidente, 
soldate uneori cu victime o- 
menești.

zXsemenea abateri de la re* 
guiile de circulație, s-au în
registrat in ultimul timp și 
pe arterele rutiere ale Văii 
Jiului, pe care le vom con
semna in rin duri le ture ur
mează. spre luarea aminte 
a tuturor oamenilor de la 
volan și a pietonilor.

Conducătorul auto Grigorc 
Costin, de pe autoturismul 
1 HD 1 797, proprietate a 
I.T.A. Hunedoara, circula cu 
viteză mai mare decît cea 
legală. In curba lipsită de 
vizibilitate de la Crivadea, 
neținînd seama de indicatoa
rele de avertizare pentru lo
curile periculoase, a pierdut 
controlul volanului, nu s-a 
mai înscris corect pe dreap
ta și s-a tamponat în plin 
cu autocamionul 22 B 5 999, după cum trebuie redusă și 
condus de loan Tuță, care 
circula corect. In accident 
și-a pierdut viața copilul 
Florin Ștefan, în vîrstă de 

persoane au fost 
iar cele

corect. 
pierdut 

in Ștefan, 
6 ani, trei 
grav accidentate, 
două mijloace de transport 
au suferit serioase avarii.

Din aceeași cauză’ a pro
dus accident și Gheorghe 

cu autovehiculul 21 
115, apartinind Spita- 
unificat Petroșani, în 

urma căruia două persoane 
au fost grav accidentate, iar 
mașina serios avariată.

Tot cu două persoane grav 
accidentate și distrugerea mij
locului de transport s-a sol
dat și accidentul provocat de 
Tiberiu-Adrian Pădureanu, de

atunci cînd se circulă în di
recția opusă autobuzelor o- 
prite în stații, în apropierea 
locurilor de joacă ale copi
ilor și a marcajelor de tre
cere pentru pietoni — peri
culoase în orice moment pen
tru omul de la volan și pen
tru trecătorul ocazional.

Un bun conducător auto 
trebuie să fie oricînd în mă
sură să imprime mijlocului 
de transport pe care-1 deser
vește viteza corespunzătoare 
oricărei împrejurări — fapt 
ce-i va permite să evite 
orice accident în orice si
tuație.

Cpt. Constantin ȚIU 
șeful biroului circulație al 
Serviciului miliției Petroșani

suplimen

tare și

prelungiri

de trasee
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INTRE A „INVATA" 
Șl A „MEMORA >1

lii ziarul nr. 6 714 din 3 
iunie uțn informai cititorii 
despic măsurile 
conducerea I.G.C. 
pentru a asigura 
de transport spre 
din împrejurimile municipiu
lui. Intre timp am aflat și 
despre alte măsuri luate în 
direcția îmbunătățirii trans
portului în comun — dictate 
de alte cerințe decît cele ale 
turismului — măsuri prin 
care se răspunde unor mai 
vechi solicitări ale călători
lor. Este vorba de prelun
girea unor trasee (în inte
riorul municipiului) și înfi
ințarea unor curse suplimen
tare după cum urmează:
• Pe traseu) Aeroport — 

Piața Victoriei, între orele
5.15— 6,15, 13,15—14,15 și
21.15— 22,15 traseul se pre
lungește pînă la stația de 
autobuz U.U.M.P.

luate de 
Petroșani 
mijloace 
cabanele

Ș
I
g

$

sI
s 
s
I

$ s

• Pe traseul Piața Victo
riei — Cimpa, cursele de 6,20, 
14,20 și 20,20 vor circula pî
nă în satul Răscoala.

© Pe traseul Piața Victo
riei — Lupeni, se înființează 
o cursă suplimentară de noap
te cu 
toriei 
sirfea 
242).

plecare din Piața Vic
ia ora 0,30 (după șo
tronului accelerat nr.

I
I

I

învăța în institut și nici nu 
i sc spune memoriei : „odih- 
nește-te, fiindcă in secolul 
automatizării, mașina gîndeș- 
te și reține pentru tine". 
Preocuparea cadrelor didacti
ce trebuie să meargă in di
recția găsirii celor mai a- 
decvate metode, a celor mai 
practice mijloace pentru ca 
principiul formativ a| școlii 
să acționeze cu maximum de 
randament. Este necesar să 
învățăm pe studenți sâ în
vețe, să transforme informa
țiile în modele logice, ma
tematice și chiar figurative 
(grafice, diagrame, sinteze), 
să se tindă ca logica didac
tică să se apropie din ce în 
ce mai mult de logica ști
inței.

Prima condiție a unei me
morări eficiente este înțele
gerea a ceea ce învățăm, cău
tarea sensului lucrurilor care 
trebuie memorate, integrarea 
unei cunoștințe noi intr-un 
ansamblu logic, capacitatea 
de a dispune de cunoștințele 
asimilate în diverse împre
jurări, în contexte diferite.

Desigur că repetarea pa
pagalicească este pierdere de 
vreme, dar sâ nu uităm că 
.repetitio est mater studio
rum" Aproximativ 60 la sulă 
din cele învățate se uită du
pă o zi. Cauza principală a 
uitării este interferența noi
lor asociații, acțiunea inhibi- 
tivâ a acestora asupra celor 
fixate anterior. Necesitatea 
repetării materialului învățat, 
a revenirii asupra Iui din alte 
unghiuri de vedere, a re
flectării asupra celor învă-

(ate, a reproducerii lor ac
tive (scheme, rezumate etc.) 
constituie o condiție a învă
țării eficiente.

Azi nu putem urmări doar 
sau în primul rînd înzestra
rea studenților cu un mare 
volum de cunoștințe care, 
prin uzura lor — în mod ine
vitabil, rapidă —. devin 
scurtă vreme puțin sau 
loc folositoare. Profesorul 
mai poate ieși la pensie 
manualul pe care el însuși 
a învățat. Inginerul riscă să 
devină necalificnt. dacă nu-și 
împrospătează sistematic cul
tura tehnică. Medicul n-Or 
putea trăi 'a specialist și nici 
n-ar putea apăra sănătatea 
altora, dacă ar recurge de-a 
lungul vieții la aceleași re
țete și tratamente. De aceea, 
finalizarea instrucției și edu
cației universitare nu este și 
nu trebuie să fie o încheie
re, ci o deschidere spre per
manenta autodepășire, spre 
învățarea continuă.

Și. totuși, în viitor, solici
tarea memoriei nu va fi deloc 
mică. Mulți ignoră acest lu
cru, considerînd că metodele 
noi de învățare, automatiza
rea școlii, vor duce la dimi
nuarea sarcinilor și a impor
tanței memoriei Dar. mate
rialul oferit spre memorare 
trebuie mai bine selectat pen
tru a se evita fixarea infor
mațiilor nesemnificative sau 
puțin semnificative. EI va tre
bui astfel organizat îneît să 
ușureze procesul de memo
rare. Vor trebui operate 
schimbări mari in conceperea 
manualelor. Trebuie arătat că 
ele au în prezent un prea 
mare număr de pagini, abun-

în 
de 
nu 
cu

pedă în frazeologie, nu pun , 
student în situația de a ju
deca sau de i găsi soluții. 
Să ne străduim să realizăm 
cursuri și manuale concen
trate, care să nu 
ideile într-<

înăbușe 
baie de cuvinte, 

ci să deschidă perspectiva li
nei continuări a investigați
ilor, să-l obișnuiască pe (î- 
năr, încă din institut, cu ri
gorile cercetării științifice. In- 
vățăminlui superior trebuie să 
formeze un specialist con
știent de posibilitățile, răs
punderile și drepturile sale, 
de menirea sa in ascensiunea 
societății socialiste. Vremea 
noastră nu se mai mulțumeș
te cu funcția mecanică a 
creierului. Savantul, eruditul, 
nu-> și n-a fost un antrepo
zit de cunoștințe, ci un pro- 
pulsor de idei, un 
intelectual.

Vremea noastră-i _____
rațiunii. Memoria este numai 
un instrument ajutător al ar
tei de o judeca, de a anali
za. de a interpreta, de a crea 
spiritual. In ciuda efortului, 
memorizarea este un act pa
siv. Singură, rațiunea e acti
vă. Ea selectează. îmbină 
ideile, noțiunile, faptele în 
forme noi, creatoare.

A învăța este un proces ra
țional și psihic. A învăța în
seamnă nu numai a acumula 
ci și a utiliza in chip ra
țional ceea ■ e ai învățat. Pro
cesul învățării incumbă o ac
țiune de ascuțire a minții. 
A învăța înseamnă în fond 
a căuta. A căuta și a găsi. 
A găsi și a utiliza.

A învăța, a gîndi, a învăța 
să gîndești sînt acțiuni vitale 
pentru viața în societatea 
contemporană.

creator

vremea
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După cum ne informează co
respondentul nostru Iacob Itn- 
ling, activist U.T.C., recent a 
avut lor la Petroșani faza mu
nicipală a concursului „Cu
noașteți meseriile".

Organizat de către comitetul 
municipal al U.T.C., in cola
borare cu Inspectoratul școlar, 
concursul s-a adresat elevilor 
din clasele VIII—X. El se în
scrie în complexul preocupări
lor școlii și organizației U.T.C. 
menite să cultive interesul și 
dragostea elevilor pentru mun
că, să contribuie la formarea 
deprinderilor practice, orienta
rea și pregătirea lor pentru 
continuarea studiilor în invă- 
țămîntul post-general, sau pen
tru desfășurarea unei activități 
utile în diferite sectoare de 
muncă.

Concursul a scos în relief 
strădania conducerii școlii, a 
cadrelor didactice de la Școala 
generală nr. 6 Petroșani, pe 
linia orientării profesionale a 
elevilor, fapt constatat prin 
prezența graficelor cu vizitele 
organizate la întreprinderile 
industriale, șantiere, întrepr li
deri comerciale, cooperatiste, 
unități social-cul turale, prin 
prezentarea în fața elevilor a 
monografiilor școlilor profesio
nale din județul nostru, a for
melor de învățămînt și califi
care. a viitorilor muncitori ca
lificați. In urma răspunsurilor 
primite la cele 15 întrebări din 
concurs, precum și a celor 
cinci întrebări de baraj, pe pri
mele locuri s-au situat școlile 
din Petroșani, clasamentul pie- 
zcntîndu-se astfel i

I. Școala generală nr. 6 ■: Ar
man Nistor, Szatmary Iudita, 
Borca Dumitru ; II. Școala ge
nerală nr. 2 ; Borca Mircea, 
Toth Zoltan, Ionică Tiberiu; 
III. Școala generală nr. 5j 
Corcodel Aurica, Naghî Eugen,

Molnar 
nerală 
pașcu Steluța, 
colae; V.
1 : Bălașc Viorica,, 
rina, Start Aurel.

Merită să fie menționată și 
activitatea maiștrilor' instruc
tori Marincan Ion, Roman Sa
bin, Kiss Ioan în pregătirea 
echipelor prezente în concurs.

Q Pe traseul Piața Victo
riei — Surduc, se înființează 
două curse suplimentare cu 
plecare din Piața Victoriei 
Ia orele 5,30 și 15,30.

© Pe traseul Piața Victo
riei — Iscroni, se înființează 
o cursă suplimentară pînă la 
stația S.U.T.—T.C.M.M., cu 
plecare din Piața Victoriei 
la oră 6,30.

DE LA 6 DIMINEAȚA..
...Pină seara tirziu 

locatarii blocurilor de 
pe strada 9 Mai din 
cartierul .Carpați" Pe
troșani sînt nevoiți să 
suporte cu stoicism, 
manevrele' zgomotoase 
ale viitorilor conducă
tori auto. In dorința 
de a-i ajuta, ne-am 
adresat miliției muni
cipale. Din fericire

pentru nemulțumiții 
locatari (pe bună drep
tate) există promisiuni 
îmbucurătoare. Deși 
pentru moment nu se 
poate beneficia de un 
teren special amenajat 
în afara orașului (pre
cum am întilnit în alte 
orașe), serviciul circu
lației din cadrul mi
liției municipiului Pe-

troșani va propune 
stabilirea unui orar 
de folosire a acestei 
străzi ca pistă pen
tru școala de conducă
tori auto. După toate 
probabilitățile in sta
bilirea acestui orar se 
va ține cont de odih
na necesară locatari
lor, de liniștea lor. Sa
lutăm această propu-

nere in speranța că și 
celelalte organe com
petente o vor recep
ționa. Este spre binele 
unor cetățeni cam de 
mult deranjați de ma
nevrele neîndemânatice 
ale celor care se vi
sează virtuoși ai' vola
nului.

N. ANDREI

Contrar așteptărilor, opozi
ția împotriva proiectului „Con
corde* nu s-a întărit după e- 
șecul supersonicului american. 
Dușul rece inițial, servit de 
John Galbraith, într-o decla
rație făcută in Anglia și pu
blicată de întreaga presă oc
cidentală, a impresionat rela
tiv puțin pe vest-europeni. A- 
verlisinentul lui Galbraith du
pă care situata creată „va 
constitui un stimulent moral 
pentru protection ismul latent 
american ori de cîle ori .Con
corde* va zbura peste New 
York, iar .Concorde" nu va 
fi un succes dacă va trebui 
să aterizeze la 100 mile de 
New York”, a primit replici 
destul de categorice din par
tea presei britanice. Săptămî- 
nalul „Sunday Telegraph” no
ta, punînd încă sub semnul în
trebării posibilitatea ca Sta
tele Unite să renunțe la pro
priul lor S.S.T., că „sentimen
tul de vinovăție provocat de 
cheltuielile extravagante în 
domeniul tehnologiei de dra
gul tehnologiei — și, pe de 
altă parte, de războiul din 
Vietnam a fost amplificat de 
temerile privind deterioriza- 
rea mediului ecologic, produ- 
cînd astfel o atitudine ostilă 
unică împotriva S.S.T.-ului din 
partea opiniei publice ameri
cane. Totuși, de ambele părți 
ale Atlanticului există un 
sentiment profund înrădăcinat 
că este vorba doar de o a- 
titudine trecătoare și că, în
tr-o formă oarecare, proiec
tul S.S.T. va fi reluat, deoa
rece mulți americani și euro
peni consideră că ar fi nefi
resc ca Statele Unite să ac
cepte o asemenea înfrîngere, 
intr-un domeniu de avangardă 
tehnologică de o . importanță 
imensă*.

lui complex milîtaro-indus- 
trial, impune un sistem de 
priorități ce favorizează ini
țierea unor proiecte tehnolo
gice de avangardă, herentâ- 
bile din punct de vedere c- 
conomic, în dauna s;,,r 'teo
rii necesităților sociale presan
te. Un calcul de „rentabili
tate" a supersonicului .Con
corde", similar cu cel al 
S.S.T.-ului american duce la 
concluzii apropiate. Sintetizând 
argumentele contra continuă
rii proiectului „Concorde", săp- 
tămînalul britanic .Observer* 
scrie că „primul fapt de re-

la numai cîteva aparate care 
vor fi achiziționate de B.O.A.C. 
și Air France.

lîtate, ca un adevărat .butoi 
al Danaidelor care înghite la 
ncsfîrșit fonduri*.

150 TONE DE MATERIE 
CENUȘIE... „ANTANTA CORDIALĂ ?'

"X 
dere, cea mai mare prostie 
dacă am renunța** declara un 
membru al Camerei Comu
nelor săplămînalului „The Sun
day Telegraph*.

ECOLOGIE ȘI CALCUL 
COMERCIAL

Nici cei mai intransigenți 
adversari printre care se nu
mără Jean-Jacques Servan- 
Schreiber și Antoine Pinay, 
n-au mai reușit să-și convingă 
adopții numai cu ajutorul ar
gumentelor ecologice. Campa
nia publicitară desfășurată în 
favoarea „Concorde“-ului, in
tervențiile oficiale și modifi
cările aduse de constructori, 
în sensul reducerii efectelor 
nocive ale „hangului" sonic și 
poluării atmosferei, au reușit 
să concentreze controversa a- 
supra domeniilor economic, so
cial și politic. Adversarii su
ia 'sonii ului admit că mișca- 
rea anli-S.S.T. nu are la ba
ză problemele poluării mediu
lui înconjurător, ci izvorăște 
dintr-un sentiment de revoltă 
împotriva elitei tehnocrate, 
care, asociindu-se puternicii-

\_________ ___________

J>liu că, în clipa cînd „Con
corde" va decola, stau pe 10 
miliarde de franci și 150 tone 
de materie cenușie*, declara 
renumitul pilot francez de în
cercare Andre Turcat, în mo
mentul în care se instala pen
tru prima oară în cabină. De 
altfel, ceea ce reprezintă un 
asemenea uriaș al văzduhului

In noiembrie 1962 cînd cele 
două guverne au semnat con
venția de constituire a avio
nului, l-au botezat simbolic 
„Concorde" — aluzie sentimen
tală la o ..Antantă cordială'*, 
care se voia renăscută din 
memoria istorici. Franța încă 
nu pronunțase vetoul la in
trarea Angliei în Piața co
mună. Dar, ulterior, raportu-

CONCORDE*
OUIMfl! INCERTITUDINI

levat în legătură cu rentabi
litatea lui „Concorde" este a- 
cela că guvernele britanic și 
francez nu speră să recupe
reze mai mult decît o frac
țiune din costiil programului. 
Chiar cele mai optimiste pro
nosticuri privind vînzările nu 
depășesc suma de 12 milioane 
lire sterline, per aparat, adi
că exact costul producției". 
Cheltuielile de realizare a 
programului comun s-au ridi
cat, între timp, de la costul 
estimativ inițial, de 150 mi
lioane lire sler’ine la semna
rea acordului în 1962, la 885 
milioane lire sterline. Minis
trul britanic al comerțului și 
industriei, John Davies, de
clara, de altfel, recent, că nu 
este exclus ca la această su
mă să se adauge noi surplu
suri, datorită în parte infla
ției, precum și unor „probleme 
neprevăzute".

Adversârli supersonicului 
vest-european fac, în același 
timp, pronosticuri sumbre cu 
privire la perspectivele co
merciale ale avionului. Ple
când de la marile cheltuieli 
făcute de "societățile aeriene 
pentru achiziționarea ultime
lor tipuri de avioane cu re r-- 
ție, apărute pe piață, apre
cierile lor reduc șansele pla
sării avionului „Concorde" in 
următorii 10—15 ani la numai 
20 pînă la 40 de bucăți fală 
de cele 250, luate în conside
rare la lansarea proiectului. 
0 eventuală interdicție a zbo
rurilor supersonice în spațiul 
aerian al Statelor Unite ar re
duce și mai mult posibilitățile 
dc vînzare a „Concorde’-ului

nu este lesne de imaginat. -Fă
ră călători și bagaje, avionul 
are, în varianta prototipuri
lor, o greutate de 112 tone. 
Rezultat al cooperării indus
triale aeronautice dintre Fran
ța și Anglia, această mașină 
de zbor este opera a 50 000 
de oameni care lucrează la 
Sud Aviation, și S.N.E.C.M.A., 
la British Aircraft Corporation 
și Rolls-Royce, precum și în 
aproximativ 700 de uzine și 
fabrici din ambele țări care 
furnizează iniile de piese, a- 
paraluri și instalații speciale. 
Numai lungimea cablurilor 
complexului sistemului elec
tric totalizează aproximativ 
280 000 m. Nu este de mira
re, deci, că dificultățile de 
ordin tehnic au jucat un rol 
important în cursa sinuoasă pe 
care a cunoscut-o „Concorde* 
de pe masa proiectantului pî- 
nă la pasărea metalică cu 
„ciocul" său lăsat în jos, atît 
de cunoscut îneît a devenit 
o adevărată emblemă a avia
ției supersonice. Dar dificul
tățile tehnice nu au consti
tuit cauzele principale ale în
doielilor asupra matei' 
intenției celor doi 
aflați de o parte și 
Canalului Mînecii.

Costul realizării 
„Concorde" este cel mai scump 
dintre toate aparatele con
struite pină acum — se pare 
însă că a jucat un ’ rol im
portant generînd permanent o 
briză de discordie de ambele 
părți ale Canalului Mînecii, 
In unele cercuri britanice, 
proiectul „Concorde" a fost si 
continuă să fie privit cu osti

ializării 
parteneri 

de alta a

iile de colaborare dintre cele 
două țări s-au complicat, po
ziția Franței influențînd indi
rect asupra desfășurării pro
iectului. Datorită dificultăților 
financiare cronice, Anglia a 
revenit asupra par' ■ .ării la 
realizarea celuilalt proiect al 
„Airbusului", rămas numai în 
sarcina Franței și R. F. a 
Germaniei. Dar. cînd, in 1964 
guvernul laburist a încercat 
să reconsidere din aceleași mo
tive proiectul „Concorde", a con
statat că nu poale s-o facă. 
A devenit evident, și acest 
lucru trebuie c”’ ’ că su
personicul „Concorde" nu este 
rezultatul unui contract asu
mat de firme particulare, ci 
dc un angajament internațio
nal luat de două guverne sub 
forma și în condițiile legale 
ale unui tratat. Acest tratat 
constrînge ambele guverne să 
continue realizarea proiectului, 
practic, indiferent de conse
cințe, pînă la intrarea în pro
ducția de serie a aparatului. 
Cu certitudine că orice în
cercare de retragere unilate
rală sau abandonarea proiec
tului ar fi nefavorabilă din 
punct dc vedere politic și e- 
conomic părții care ar ivea 
inițiativa. Presa britanică. în
deosebi, insistă asupra acestor 
aspecte considerînd că, deși 
din punctul de vedere 
drei ar fi preferabilă 
darea programului, s-t 
deja în faza din care . 
există întoarcere", , 
deja atât de angajați 
cînd om cheltuit 500 
lioanc lire sterline în 
face, din orice punct de

„CONCORDE ESTE AICI..."
Vineri, 7 mai, orele 15,55... 

Pe aerodromul Toulouse-Blag
nac aterizează prototipul fran
cez „Concorde-OOl". La bord 
se află președintele Franței, 
Georges Pompidou, primul șef 
de stat care a zburat cu o 
viteză de două ori mai mare 
decît cea a sunetului. In a- 
cesl moment ..istoric" solicitat 
fiind de un reporter al radio
difuziunii franceze, milioane 
de francezi au putut asculta, 
cu .legitimă mîndrie", apre
cierea pe care șeful statului 
a adus-o succesului tehnolo
gic al industriei aerospațiale 
franceze și britanice care au 
colaborat la realizarea avio
nului : „A fost atît de lin, de 
calm și de liniștit zborul, în
cât nu mi-aș fi putut da sea
ma cît de repede străbateam 
văzduhul, dacă n-aș fi văzut 
țărmurile Franței alergînd cu 
o viteză extraordinară".

Pentru a marca semnifica
ția simbolică a evenimentu
lui, șefu) statului francez a 
fost întâmpinat de cinci mi
niștri și de personalități lo
cale, împreună cu care a vi
zitat ulterior atelierele Socie
tății naționale ale industriei 
aerospațiale care au participat 
la construirea prototipurilor. 
A fost, de asemenea, vizita! 
prototipul „Concorde-002*. a- 
samblat în Marea Britanic, 
care s-a alăturat pentru pri
ma dată omologului său fran
cez. transformed astfel cere
monia într-o manifestare co
mună franco-britanică. Pentru 
a sublinia caracterul comun 
al succesului, ambasadorii1 
Marii Britanii la Paris, Chris
topher Soames, era prezent pe 
aeroport. împreună cu preșe
dintele lui ..British Aircraft 
Corporation", sir Geoffrey 
Knight, pentru a-1 saluta și în
soți pc președintele Pompi
dou.

După zborul de la Paris la 
Toulouse, care a durat în to
tal o oră și un sfert, preșe
dintele Pompidou a pronun
țat o importantă alocuțiune, 
radiotelevizată subliniind sem
nificația călătoriei sale fără 
precedent : „Cînd guvernele 
francez și britanic au hotătâL 
să-și asume construirea în co
mun a unui avion supersonic 
de transport, ele au știut că 
pornesc pe un drum dificil", 
a spus președintele, atrăgînd 
atenția că „aceasta implică un

Paul Dl \( ONU

al Lon- rise i astăzi î ică acest risc
suspen- conții uâ'să existe.intr-o anu-

ajuns mită măsură, D. r pasul a fost 1
,nu mai făcut și vom cîștiga. „Con-
„Sîntem cordc este aici. Orîcine poate

acum să-1 -adă".
de mi- (Va u ni a)icît am

ve-
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Modernizarea
sistemului

informational

care

seară.

Odiosul criminal a fost prins

ridicatămai
(Urmare din pag. 1)

l

FILME

Oficiul de poștă cri

multe ori, frînată

ANGAJEAZĂ

□ s

fo- 
din

emisiunii, 
limba ger-

Dar, 
teren

Du-
răspu-

a pleca 
B. Normal, 

învin-'â, 
pul in

de lucru, ceea ce 
restul operațiunilor 
să aibă o durată 
iar combina să nu 
în plin;

Un factor poștal pentru oficiul Lupeni — care trebuie 
să îndeplinească condițiile cerute de 1LC.M. 914/1968 și să 
posede carnet de conducere pentru motocicletă.

PRIVIND CLASAMENTUL...

Interlocutor inginerul Aure
lian Bortea, directorul B.A.T. 
„Se șliou - ne-a declarot 
dînsul — și pină acum stocu
rile de moteriole din depozite
le centrale de la unități, dor 
nu erom puși în contact cu miș
carea de zi cu zi a acestora. 
Situoțio generală o stocurilor 
se cunoștea door Io anumite 
intervale de timp și nu se pu
tea acționa cu promptitudinea 
și eficiența din prezent. In mo
mentul de foțo, se pot stopi- 
ni problemele în speță, pe on- 
somblul Văii Jiului, concentra
te intr-un nucleu unic. Biroul 
de evidență meconizotă ne fur
nizează și ne va pune Io dis
poziție tot moi multe date re- 
feriloore Io liecore sort de ma
terial in porte și — cvind in 
permonență un control riguros 
ol volumului stocurilor — pu
tem să dirijăm mișcarea ma
terialelor, să .pipăim", în orice 
clipă, „pulsul” ei, să luăm de 
unde prisosește, să dăm cui ii 
e neapărat necesar... Evităm, 
în ocest fel, stocurile supro- 
normotive. Avertizați din vreme, 
putem să luăm toate măsurile 
pentru o redistribuire în codrul i 
rețelei depozitelor, pentru osî- 
guroreo unei aprovizionări cit 
moi raționale. Fiecare unitote 
în porte trebuie să dețină sto
curile de moteriole necesare 
desfășurării normale a proce
sului de producție...

...începutul modernizării sis
temului informational din C.C.P. 
o fost făcut. Ne bucură faptul 
că s-o acționat inti-un dome
niu de o deosebită însemnăta
te pentru mineritul Văii Jiului, 
pentru economia noastră in 
general : evoluția stocurilor de 
valori materiale, aproviziona
rea ritmică și oportună, cu cele 
necesare, a minelor, imperati
ve reieșite cu aula pregnanță 
din recentul proiect de lege cu 
privire la organizarea și con
ducerea unităților economice de 
stat. Cauza e frumoasă și me
rită toate strădaniile, interesul 
și dăruirea de care e capabil 
colectivul de muncă ol Centra
lei cărbunelui Petroșani.
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In ultimul timp, în Capitală, 
au fost săvirșite mai multe in
fracțiuni de omor și tilhărie a- 
supra unor femei, crime care, 
prin caracterul lor odios și fe
roce, au indignat opinia pu
blică.

Organele de miliție, securita
te și procuratură, cu sprijinul 
unor organizații de stat, ob
ștești și al cetățenilor, desfășu- 
lind o intensă activitate orga
nizatorică și de investigare, cer
cetare și folosind un complex 
de mijloace tehnico-științifice și 
criminalistice moderne, au reușit 
să identifice și să aresteze pe 
criminal.

Acesta este Rimaru Ion, năs
cut la 12 octombrie 1946 in

1R,

, ■ ' ,1'’ i
f ’ 1
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Pe Jiu în sus, spre Petroșani

în atenția organului de partid
l’c urmele anchetei „Organizația de bază 

nucleul dinamizator al colectivului sectorului

critice 
formalism 

organizațiilor 
Lonea, 

privește 
acestora.

In cadrul anchetei „Organi
zația de bază, nucleul dinami
zator al colectivului sectorului", 
din nr. 6 704 al ziarului nos
tru, s-au făcut referiri 
la fenomenele de 
din activitatea 
de bază de la mina 
mai ales în ceea ce 
stilul de muncă al 
folosirea formelor și mijloace
lor specifice muncii de partid 
în conducerea activității eco
nomice, în mobilizarea colecti
velor sectoarelor la îndeplini
rea sarcinilor de plan și a an
gajamentelor economice. In 
capitolul ...Anomalia formalis
mului — tribut stilului de 
muncă deficitar* din cadrul 
anchetei a fost criticat forma
lismul din munca biroului or
ganizației de bază de la sec
torul I în ceea ce privește re
partizarea sarcinilor membrilor 
de partid.

Corabia, student in anul III la 
Facultatea de medicină veteri
nară din București, cu ultimul 
domiciliu la Căminul de stu- 
denți din b-dul Mărăști nr. 59. 
Susnumitul, în anul 1965, a mai 
suferit o condamnare pentru 
tilhărie.

Pînă in prezent odiosul cri
minal a recunoscut că a comis 
patru omoruri, șase tentative 
de omor și o tilhărie ale căror 
victime au fost femei.

Cercetările sint continuate 
de organele de urmărire pe
nală.

Cetățenii care cunosc anu
mite fapte legate de activi
tatea criminalului sint rugați 
să se adreseze Inspectoratului 
general al miliției.

I
*
1

In scrisoarea trimisă redac
ției la semnalizările critice dn 
anchetă, biroul organizației de 
bază, secretarul organizație;. 
Iov. Ștefan Apetrichioaie, 
răspund următoarele :

„De la bun început ne de
clarăm de acord cu criticile 
la adresa organizației de bază 
din sectorul I, a stilului și me
todei de muncă a biroului ei.

Această anchetă a făcut o- 
biectul unei discuții în biroul 
organizației noastre de bază, 
discuție în care am tras con
cluzia că, intr-adevăr, în mun
ca noastră de repartizare a 
sarcinilor concrete pe membrii 
de partid s-au manifestat și 
unele fenomene de formalism.

Analizînd lacunele în acest 
domeniu, biroul a hotărît să 
repartizeze sarcini membrilor 
de partid în raport cu pregăti
rea lor politică, profesională și 
aptitudinile lor. Astfel. tov. 
Eugen Bolog a primit sarcina 
să se ocupe de abonarea sala- 
riaților sectorului la ziare Și 
reviste. Tovarășului Traian 
Uinta i s-a trasat sarcina să 
se ocupe de abonarea membri
lor de partid la revista ..Mun
ca de partid". Tar numeroși 
membri de partid cum sînt 
Marin Ciubăr, Constantin Bigu, 
Ghcorghe lacob, Nicolae Airi- 
nei. Mihai Buzamurgă, Gheor 
ghe Enucă, Nicolae Bă’ăuță au 
fost însărcinați să se ocupe de 
noii angajați, de educarea lor 
și să Je facă vizite în căminul 
muncitoresc etc. Asemenea 
sarcini au fost repartizate și ' 
altor membri de parlid din 
organizația noastră. De aseme
nea. folosim ea metoda pen
tru activizarea membrilor de 
partid formarea de colective 
care se ocupă de studierea u- 
nor probleme și întocmirea de 
materiale pentru adunările ge
nerale.

.Activitatea biroului, munca 
politică desfășurată de organi
zația noastră în rîndul mine
rilor și tehnicienilor sectorului 
se reflectă în succesele colec
tivului, în realizarea sarcinilor 
economice.

In perioada ce a trecut de 
la începutul anului, colectivul 
nostru și-a depășit sarcinile cu 
peste 3 200 tone cărbune. Este 
o expresie a preocupării comu
niștilor față de educarea for
mațiilor de lucru în spiritul 
răspunderii față de realizarea 
ritmică a planului, față de an
gajamentele de întrecere. De 
asemenea, de la alegeri și pînă 
în prezent am ținut cu regu
laritate ședințele de birou și 
am privit cu răspundere pre- 

Să folosim utilajele

punzătoare și un grad de 
losire rațională a utilajelor 
front.

In abatajele cu front lung, 
tăierea mecanizată a cărbune
lui cu combine a atins un grad 
de 16 la sulă pe bazin. Pro
ducția medie zilnică extrasă din 
abatajele mecanizate a fost de 
315 tone, la o productivitate 
medie de 6,82 tone/post.

Urmărind modul de utilizare 
a combinelor și organizarea lu
crului în abatajele mecanizate, 
se observă că :

@ se produc frecvente de
fecțiuni ale utilajelor din front, 
în speciaL la mijloacele de 
transport, care se soldează cu 
stagnări în activitatea abata
jelor care, uneori, ating 14 la 
sută din durata ciclului de lu-

viteza de avansare este, 
de cele mai 
de plasarea necorespunzătoare 
a frontului 
face ca și 
din abataj 
prea mare, 
fie utilizată

© transportul materialelor se 
face manual de la distanțe mai 
mari decît cele prevăzute în 
norme și anume de peste 300 
m; 

gătirea adunărilor generale, 
eficiența acestora.

Sîntem conștienți că în eta
pa actuală de perfecționare 
continuă a relațiilor socialiste 
se cere din partea organelor 
și organizațiilor de partid să-și 
îmbunătățească continuu stilul 
și metodele de muncă, să stu
dieze hotărîrile de partid și de 
stat și în raport cu specificul 
fiecărei organizații să lupte 
pentru traducerea lor în viață.

Am învățat mult din anche
ta ziarului care constituie un 
imbold în munca noastră. In- 
vățînd din lipsurile semnalate, 
sîntem hotărîți să ne desfășu
ram în așa manieră activitatea 
incit viața, activitatea organi
zației noastre să o ridicăm la 
nivelul sarcinilor puse de par
tid pentru etapa actuală.

Referitor la ancheta noastră, 
am primit următorul răspuns 
din partea secretarului comi
tetului de partid pe mină, *ov. 
Andrei Colda :

„Socotesc ancheta bine veni- 
tă* un sprijin în preocupările 
comitetului nostru de partid 
pentru perfecționarea stilului 
de muncă al organizațiilor de 
bază, în afirmarea cu compe
tență a rolului lor conducător.

Adevărul e că în munca bi
rourilor se manifestă încâ di
ferite tendințe de formalism, 
ceea ce- a fost criticat 
anchetă. Semnalările critice au 
fost discutate cu birourile or
ganizațiilor de bază și am sta
bilit măsuri pentru -emedie- 
î-ea lor.

Biroul coniiieluiui nostru ae 
parlid î$i propune, printre al
tele, să ajute mai mult, mai 
concret și eficient birourile, se
cretarii organizațiilor ae bază. 
Ne-am prevăzut în acest scup 
dezbateri, discuții libere in le
gătură cu stilul de muncă al 
organelor de partid, cu atri 
hoțiile și personalitatea secre
tarului organizației de buză. 
In cadrul instructajelor vom 
insista mai mult pe stilul de 
muncă al birourilor, pe folosi
rea metodelor și procedeelor 
proprii muncii de partid în 
conducerea activității economi
ce, pe studierea și 
materialelor din 
altor organizații, a 
cole din „Munca 
etc. De asemenea, membrii bi
roului comitetului de partid 
vor sprijini efectiv organiza
țiile de bază, vor participa la 
adunările generale, la ședințele 
birourilor unde se repartizează 
sarcinile și se elaborează mă
suri pentru activizarea comu
niștilor".

@ se folosește necorespunză
tor, în unele situații, persona
lul existent, cum este cazul la 
operația de răpire și dirijare 
unde acționează echipe formale 
din 3 și chiar 4 oameni;

3 nu se realizează în unele 
cazuri repararea la timp a e- 
chipamenlului metalic, fapt ce 
conduce la existența unui stoc 
de stîlpi rezervă la abataj în 
stare defectă.

Pentru îmbunătățirea indica
torilor în abatajele mecanizate, 
este necesar să se ia măsuri 
de remediere a deficiențelor de 
ordin organizatoric la lucrările 
din abataje: să se asigure în
treținerea și repararea cores
punzătoare a echipamentului de 
susținere, să se îmbunătățeas
că transportul materialelor la 
abataj, pentru asigurarea lor la 
distanța prevăzută; să se ur
mărească corelarea judicioasă a 
celorlalte operațiuni din flu
xul Ichnologic cu aceea de tă- 
iere-încărcare in abataj în sco
pul reducerii timpului de sta
ționare a utilajului de tăiere.

Problema folosirii utilajelor 
din dotare cu o eficiență cîb 
mai ridicată, trebuie să consti
tuie o preocupare permanentă 
a cadrelor de specialiști din 
centrală și a conducerilor 
tăților miniere pentru gâ 
și aplicarea de soluții și mă
suri cit mai adecvate.

AZI Șl MIINE 
PE STADIOANE

A 26-a etapă a campiona- 
lui diviziei A de fotbal 

programează mîinc la Petro
șani, la ora 17,30, una din
tre cele niai importante par
tide ale campionatului • Jiul
— Dinamo. In deschidere — 
meciul echipelor de tinerel- 
rezerve.

„Cupa României', ediția 
1971—1972, programează în 
Valea Jiului următoarele în- 
tîlniri ; Preparatorul Petrila
— Utilajul Petroșani ; Pre
paratorul Lupeni — Prepa
ra ția Coroeșli ; Energia Pa-, 
roșeni — C.F.R. Petroșani ; 
ParînguJ Lonea — Minerul 
Uricani ; Minerul Aninoasa
— Constructorul Lupeni. 
Toate partidele încep la ora 
11, cu excepția aceleia din 
Lupeni care se va disputa la 
9,30.

In penultima etapă a se
riei a Vl-a a diviziei C, Mi
nerul Lupeni întîlnește pe 
teren propriu, la ora 11, pe 
Minerul Moldova Nouă.

★
In campionatul municipal 

de volei se dispută azi după- 
amiază, la ora 17, următoa
rele meciuri : Parîngul Petro
șani — Preparația Coroești ; 
Minerul Lupeni — Liceul U- 
ricani ; Parîngul Lonea — E- 
nergia Paroșeni.

Angajează
Muncitori necalificați 

pentru suprafață
Salarizarea se face conform H.C.M. 914J1968 și 

instrucțiunilor în vigoare
Informafii suplimentare se pot obfine zilnic între 
orele 7—15, de la biroul personal al exploatării 
cu sediul în Bărbăteni, municipiul Petroșani

Folosiți sfredele cu tăișuri bine ascuțite și cu 
orificiul de debitare a apei cit mai aproape 
de tăiș.

a diviziei A a 
tulburat mai mult apele cla
samentului — și sus și jos — 
lăsînd misiunea limpezirii lor 
zilei de mîinc (etapei a 26-a). 
Privim clasamentul. E greu de 
formulat anticipații, mai ales 
acum cînd echipele sînt mai 
capricioase ca niciodată. In pri
ma linie, Rapid încă se mai 
duelează cu Dinamo, în vreme 
ce la polul opus își împart 
neliniștea și speranțele Progre
sul, C.F.R. Cluj și Jiul. Dintre 
ele, avantajată este echipa 
-Hui care arc două meciuri con
secutive acasă — cu Dinamo Și 
Petrolul — pe cînd adversa
rele sale de suferință joacă 
următoarele două partide în 
deplasare. Să așteptăm însă cu 
încredere. Dar iată etapa de 
mîine :

Farul — Politehnica. Două 
echipe mature, situate în pri
ma jumătate a clasamentului. 
Prima — egala de duminică, 
pe Bcga, a ceferiștilor timișo
reni, a doua — învinsă de 
Progresul în Capitală, cu aju
torul arbitrului Birăescu. Se 
anunță meci interesant. Ca și 
Farul, și Politehnica știe să 
joace în deplasare. Totuși, foș
tii elevi ai lui Gil Mărdărescu 
nu pot pierde în fața actuali
lor elevi ai aceluiași antrenor.

Rapid — Steagul roșu. La 
numai un punct de Dinamo, 
Rapid trebuie să învingă azi 
neapărat pentru a putea conti
nua lupta spre titlu. Și nu ni 
se pare greu de realizat aceas
tă victorie, chiar i dacă r'“ 
mitriu II va juca din 
teri împotriva foștilor. lui co
legi de echipă diri Giulești. 
Dar partida nu-i dinainte pier
dută de brașoveni.

Petrolul — C.F.R. Cluj. Meci

excursie
Pentru cunoașterea frumu

seților și bogăț.iilor naturale 
ale județului nostru, un nu
meros grup de elevi ai Șco
lii generale nr. 1 din Petro
șani pleacă astăzi intr-o ex
cursie documentară la Cari
era de marmură de la Ruș- 
chița. Organizată de cercul

de marc importanță 
clujeni. Anul trecut, 
și acum, în situație crlt 
clasament, au învins la Ploiești 
cu 3—0. Dacă vor repeta -fi
gura" — ceea ce, practic, este 
imposibil — vor lua o boni
ficație prețioasă în lupta de 
evitare a retrogradării, 
probabil, plerzînd pe 

Avancronică 
fotbalistică

propriu, în fața Progresului 
(îneci cu cîntec I) ploieștenii 
nu-și vor permite să piardă și 
in fața ceferiștilor clujeni. 
Dar... balonul e rotund, teama 
de „B“ e mare, oamenii dau 
din coate care cum pot. Noi 
indicăm 1.

„U" Cluj — „U" Craiova
Studenții între ei, înaintea e- 
xameneior din amfiteatre. Clu
jenii — băieți capricioși — ce
dează puncte acasă și recupe 
rcază din deplasare, craiovenii 
— în puternică revenire — 
luptă pentru Jocul IU, pe care 
se află acum, sub soarele cla
samentului. Un meci egal ni 
se pare absolut posibil.

Steaua — F. C. Argeș. Ele
vii lui Ozon nu mai au emo
ții... cu lanterna, iar militarii 
au coborît vertiginos, pe locul 
VIII în clasament, deși la un 

amenințau titlul.
care

moment dat
Așadar, meci lejer, în 
gazdele pornesc favorite. Stea
ua are o valoare mult mai ri
dicată decît F. C. Argeș.

U.T.A. — S. C. Bacău. Și 
U.T.A. a alunecat foarte mult 
în clasament — locul IX —, 
ca care rîvnea pentru a treia

de geografie care activează 
în școală, excursia oferă ele
vilor prilejul cunoașterii pro
cedeelor de exploatare a 
marmurii de la Rușchița, cu
noscută și apreciată în țară 
și peste hotare pentru cali
tățile și frumusețea ei 
lucrările de arhitectură 
construcții.

Formarea prafului la 
perforarea găurilor de 
mină poate fi preveni
tă și combătută, folo
sind cu conștiinciozita
te perforajul umed, 
precum și alte dispo
zitive pentru captarea 
prafului (aparate de 
captare uscată, cu spu
mă etc.).

Perforaj ul umed a- 
plicat conștiincios re
duce pînă Ia 98 la sută 
din praful care se for
mează 
uscat.

la perforaj ui

Perforarea găurilor 
va fi începută (prustu- 
rirea) numai pe cale u- 
medă. 

oară Io cununa de lauri. La 
rîndul lor, băcăuanii răsuflă 
ușurați după victoria de du
minică asupra Jiului. Pentru 
ca în final arădanii gă se situ
eze pe un loc mai ‘ aproape de 
valoarea lor. trebuie ca mîine 
să învingă. S: • învinge.

C.F.R. Timișoara — Progresul. 
Vecinele de apartament — '6 
și 15 — ca toți vecinii, se o 1 
ajuta. Timișorenii nu mai iU 
nevoie de pi'Me, pe cînd ban
carii le caută ca pe lina de 
aur. Dar vecinii se pot și l'ip- 
t-i -ii ardoare, pentru 
la braț spre divizia I 
ceferiștii trebuie să 
deși au o echipă mai 
decît modestă, pe cînd Progre
sul este, orice am sniinc, mull 
mai bună. Deci 1, X, 2.

Jiul — Dinamo. Privim din 
nou clasamentul. Ne vine greu 
să-1 și privim. Dacă punctele 
rămîn Jiului, echipa noastră 
rămîne în divizie, dacă pleacă» 
Dinamo cu ele, atunci ei. sînt 
campioni, iar pctroșănenii sînt 
în divizia B. Cel puțin așa a- 
nunță calculele liîrtiei. Cu • 
„remiză" se mai poate discu
ta, spera. Credem că și-au fă
cut asemenea calcule și jucă
torii Jiului, și antrenorii, și 
toți cei ce țin la această echi
pă. Meciul este dificil pentru 
gazde, dar nu imposibil de 
cîștigat. Dinamoviștii nu sînt 
imbatabili. Credem în forța 
băieților noștri, in capacitatea 
lor de dăruire, în șansele lor- 
Credem în victoria Jiului. Noi 
nu spunem mai mult. Să spun# 
Libardi, Stan, Constantin 
ceilalți pe terenul de joc. Aș
teptăm cuvîntul lor pe care ) 
vom reproduce în pagina noas
tră Sport de marți.

Dumitru GHEONEA

SI M BATA 5 IUNIE

16.15 Deschiderea 
Emisiune în 
mană.

18,Olt Bună seara, 
seara, băieți 1 Emisiune 
de Lucia Postelnicu și 
Titi Acs.

19.15 Publicitate.
19,20 1 001 de seri.
19,30 Telejurnalul de 

Sport.
20.10 Tele-encîclopedia. 

rigeni. Breviar.
Abo- 

Cătch.
21,00 Film serial : ..Incorup

tibilii'. Povestea Iui E- 
mile Bouchard.

21.50 Amatori... de divertis
ment. „Stele ale forma
țiilor artistice de ama
tori, intr-un tele-diver- 
tisment din care nu vor 
lipsi momente vesele, 
melodiile de muzică u- 
-șoară, evoluțiile core
grafice. Prezintă Vale
ria Marian. Regia Du
mitru Cihodaru.

22,40 Telejurnalul de noapte
22.50 Săptămina sportivă.
23.15 închiderea emisiunii.

SI tf BATA 5 IUNIE
PROGRAMUL I .< 7,00 Ra

diojurnal: 9,00 Buletin de 
știri; 9,30 Miorița; 10,00 
Buletin de știri: 10,05 Arii 
din operete; 10,20 Muzică in
strumentală; 10,30 Din țările 
socialiste: 11,00 Buletin de 
știri; 11,05 Cîntă Luigi lones- 
cu: 11.15 Radioclub turistic: 
11.30 Corul Radioteleviziunii; 
12,00 Orchestra Martin Sla
vin; 12,10 Un interpret și ro
lurile sale: 12,-30 Tntîlnire cu 
melodia populară si interpre
tul preferat: 13,00 Radiojur
nal; 13.13 Avanpremieră co
tidiană: 13,30 Radiorecordinv: 
15,00 Buletin de știri; 
Radiojurnal: 
tehnică.

16,00
17,00 Știință, 

fantezie: 17.30 Va- 
folclorice; 16.00 Orele 

20.00 Tableta de seară; 
Zece melodii prefera- 

0,40 Știința la zi; 20,45 
anul melodiilor; 21,30 

Revista șlagărelor; 22,00 Ra
diojurnal; 22/10 Reverie — 
muzică ușoară; 22,55 Moment 
poetic; 23.00 Concert de sea
ră; 24.00 Buletin de știri: 
0,03—6,00 Estrada nocturnă

PETROȘANI — 7 Noiem
brie ■ Trandafiri roșii pentru 
Angelica (3 — 6 iunie); 
Republica : Omul din Sierra 
(3-6 iunie): PETRILA: l ă- 
cerea bărbițilir (2—4 iunie); 
LONEA - 7 Noiembrie: 
Comisarul X și Panierele al
bastre (3—5 iunie): Minerul: 
Mihai Viteazul, seriile I și (T 
(3—6 iunie): ANINOASA: 
Circul fără f untieră (3—4 
iunie ): BARBATENl : Pe 
teren propriu (3—4 iunie) ; 
VULCAN • ' imul sicilienilor 
(3—6 iunie); LUPI NI — Cul
tural: l'mii-mc ,1 — 6 iunie); 
URICANI :
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expoziției
PAR S

Dusseldorfla
Karl-Și

(Urmat!

Nicolai! Ceaușescu,

S
$

construcțiilor, 
secretar de stat fe-

Inaugurarea
.ROMÂNIA SE PREZINTĂ

La un mare centru 
al petrochimiei

interesantă arc loc in legătură 
cu procedeele originale folosi- 

pentru epurarea apei 
in procesul de pro- 

După aplicarea acestor 
apa este întrebuin

ța irigații, cît și pentru 
crearea unor baze piscicole. 
Discuțiile se desfășoară în fața 
unor mari bazine, amenajate în 
imediata apropiere a stației de 
epurare a apei.

In sala principală a clădirii 
administrative, între oaspeți și 
gazde are loc o amplă convor
bire. Alături de cadre de con
ducere Și muncitori fruntași 
din Combinat, sînt prezenți Iu 
Cin-li, membru al C.C. al P.C. 
Chinez, președintele Consiliului 
de Stat al Planificării, Sun 
Siao-fen și Si Ciu-cian. adjuncți 
ai ministrului industriei chi
mice și combustibilului, precum 
și Ciu Hua-min, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior.

Știm că România are bogate 
realizări în domeniul industriei 
petrochimice Și am dori să pre
cedăm la un schimb de expe
riență care ne-ar fi de un real 
folos — a spus Pin Su-cen, se
cretar al Comitetului de partid 
și președintele Comitetului re
voluționar al Combinatului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a apreciat utilitatea schimbu
rilor de experiență de acest 
fel.

— Să învățăm unii de la ce
ilalți în domeniul cercetării 
științifice și al aplicării în 
practică a rezultatelor, a spus 
conducătorul delegației române, 
putând astfel soluționa mai n- 
șor unele probleme care se ri
dică în procesul de producție.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se interesează de numărul și 
modul de pregătire a specialiș
tilor. a cadrelor științifice, de 
modul cum se desfășoară acti
vitatea de cercetare.

Gazdele dau răspunsuri amă
nunțite. arată pe larg cum se 
realizează în activitatea de cer
cetare îmbinarea dintre cunoș
tințele cadrelor de tehnicieni și 
specialiști cu experiența boga
tă a muncitorilor cu stagiu în
delungat în producție ; exista, 
în același timp, o strînsă și 
permanentă colaborare cu u- 
niversitatea Peita din Capitală 
și cu institutul de specialitate 
'din Lanciou de pe lingă Aca
demia de științe.

Discuția continuă apoi în le
gătură cu activitatea organelor 
dc conducere colectivă din 
Combinat, cu rolul și atribuții
le Comitetului dc partid și a- 
le Comitetului revoluționa.-, 
pentru buna desfășurare a 
procesului de producție și de 
educare comunistă a colectivu
lui.

In încheierea întâlnirii cu 
cadrele de bază din Combinat, 
a luat cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Doresc, in primul rînd, să sa
lut în mod cordial întregul co
lectiv al Combinatului petro
chimic și să exprim mulțumiri 
pentru explicațiile care ne-au 
fost date, pentru tot ce am vă
zut aici.

Am fost informați că acest 
Combinat a fost construit in
tr-un termen foarte scurt și în 
condiții bune. Vă felicit pentru 
aceasta !

Și noi construim asemenea 
combinate. Cred că ar fi util 
ca intre Combinatul dv. și u- 
nele combinate de la noi să e- 
xiste relații de colaborare și 
schimburi de experiență. Am 
saluta cu plăcere ca o delega
ție a dv. să viziteze România 
și Combinatele noastre petro
chimice.

După vizita făcută aici, avem 
impresii foarte bune. Vă urez 
din toată inima să îndepliniți 
cu succes întregul program de 
dezvoltare a Combinatului, să 
obțineți noi realizări în întrea
ga dumneavoastră activitate 
producție și politică".

_ Toți cei prezenți aplaudă 
însuflețire.

Secretarul Comitetului
partid a exprimat mulțumiri 
pentru vizita făcută și aprecie
rile la adresa colectivului Com
binatului. EI a relevat că pre
zența delegației de partid și 
guvernamentale române condu
se de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu constituie o mare 
cinste pentru muncitori, tehni
cieni, pentru toți petrochimiștii, 
constructorii și muncitorii de 
aici și, totodată, un puternic 
imbold în activitatea de pro
ducție. în accelerarea ritmului 
de construcție a noilor obiec
tive.

La plecare, luîndu-și 
bun de la gazde, 
Ceaușescu, membrii
române i^spund cu căldură a- 
clamațiilor și urărilor mulțimii.

BONN 4 — Corespondentul 
.Agerpres, Mircea Moarcăș, 
transmite ; Vineri, a avut loc 
la Diisseldorf, puternic centru 
industrial al Ruhr-ului, capi
tala celui mai mare land al 
R.F. a Germaniei, Renania de 
nord — Westfalia, inaugurarea 
expoziției „România se prezin
tă*1, organizată de Camera de 
Comerț a Republicii Socialiste 
România. Sînt prezentate peste 
10 000 de exponante trimise 
de 100 de fabrici și uzine ro
mânești. O pondere deosebită 
au realizările industriei noastre 
constructoare de mașini : strun
guri carusel de 2 500 și 1 600 
mm, mașini de alezat și frezat 
cu afișaj optic, mașini de frezat 
portabile, noile ‘ ''
și omnibuze cu 
Ultimele tipuri 
utilaje miniere, . 
nergetice și chimice, mașini dc 
calculat electronice și electro
mecanice, diverse tipuri de 
motoare electrice și altele.

La festivitatea de inaugura
re a expoziției au luat parte 
Heinz Kuhn, președintele Con
siliului de Miniștri al landu
lui Renania de nord-Wcstfalia, 
Lauritz Lauritzen, ministrul fe- - 
deral pentru problemele urba-

autocamioane 
motor Diesel, 
de tractoare, 
petroliere, e-

---- 4-----

100 de ani
de

cu

de

rămas 
tovarășul 
delegației

Tovarășa Elena Ceaușescu
a vizitat sala sporturilor

din Pekin
Vineri după-amiagă, tovarășa 

Elena Ceaușescu. însoțită de 
tovarășa Lin Cia-mei, soția to
varășului Li Sien-nien, și de 
tovarășele Hua Kuan, soția am
basadorului R.P. Chineze 
București, și Maria Duma, so- 
jția ambasadorului Republicii 
Socialiste România la Pekin, 
.vizitat sala sporturilor din ca
pitala Chineză, unde a fost în
tâmpinată de Li Cin-ciuan, vi
cepreședintele Comitetului pen
tru cultură fizică și sport pe 
întreaga Chină.

la

a

Construcție vastă și modernă, 
sala dispune de 18 mii de 
locuri. Aici se desfășoară mari 
competiții de tenis de masă, 
volei, baschet și alte sporturi. 
Datorită instalațiilor de care 
dispune, sala se poate trans
forma în patinoar artificial.

La încheierea vizitei, tovară
șa Elena Ceaușescu a felicitat 
călduros gazdele pentru această 
remarcabilă realizare și a mul
țumit pentru explicațiile pri
mite.

AMSTERDAM 4 (Agerpres). 
— Amatorii de sport din Am
sterdam au făcut o primire 
triumfală jucătorilor echipei 
locale Ajax cîștigătoarea ce
lei de-a 16-a ediții a .Cupei 
campionilor europeni1* la fot
bal. La aeroport și pe stră
zile orașului zeci de mii de 
cetățeni au ovaționat pe cîș- 
tigătorii „Cupei“. In seara zi
lei de 3 iunie componenții 
echipei Ajax au fost primiți 
de regina Tuliana a Olandei.

ULTIMELE

de la crearea
„Internaționalei
PARIS 4 (Agerpres). — La 

3 iunie s-au împlinit 100 de 
ani de la crearea „Internațio- 
nalei“ — imnul proletariatului 
din întreaga lume. El a fost 
scris în 1871 de poetul francez 
Eugen Poitier, participant la 
luptele de pe baricadele eroi
cei Comune din Paris.

In septembrie 1910, la Con
gresul Internaționalei Socialiste 
de la Copenhaga, „Internațio
nala" a fost desemnată imnul 
proletariatului mondial.

—♦—

Declanșarea 
campaniei 
electorale 
în Japonia

TOKIO 
Agerpres, 
mite : In 
fost declanșată vineri, în mod 
oficial, campania electorală în 
vederea alegerilor parțiale 
pentru Camera Reprezentanți
lor Dietei, stabilite pentru da
ta de 27 iunie.

Urmează să fie aleși jumă
tate din numărul total de 252 
de deputați.

In cursul zilei de vineri, con
ducători ai principalelor parti
de politice au participat la 
mitinguri electorale în cadrul 
cărora au fost evocate proble
me importante ca politica agri
colă a guvernului, spirala pre
țurilor, poluarea mediului în
conjurător, retrocedarea Okina- 
wei.

Comisia centrală electorală a 
anunțat că în Japonia există 
peste 71,6 milioane de persoane 
cu drept de vot.

4 — Corespondentul 
Florea Țuiu, trans- 
întreaga Japonie a

ȘTIRI
SPORTIVE

SOFIA 4 (Agerpres). — 
S-au încheiat meciurile din 
cadrul campionatului euro
pean feroviar masculin de 
baschet. Pentru turneul final 
al competiției s-au calificat 
selecționatele din U.R.S.S., 
Polonia, România și Bulga
ria.

In ultimele meciuri din ca
drul grupelor preliminare 
s-au înregistrat următoarele 
rezultate : România — Ceho
slovacia 82—69 (39—30); Po
lonia — Iugoslavia 80—77 
(48—40); R. D. Germană — 
Franța 73—65 (31—40); Un
garia — Elveția 89—42 (47— 
24); R- F. a ~ 
Belgia 61—55

ză Leeds United a terminat 
la egalitate .’ 1—1 cu Juven
tus Torino. Atribuirea defini
tivă a trofeului se va face în 
urma disputării în luna sep
tembrie a unui meci între 
echipele Leeds United și for
mația spaniolă F. C. Barce
lona, care în 1958 a cîștigat 
prima ediție a acestei com
petiții.

Din anul 1968 «Cupa euro
peană a tîrgurilor" a avut 
ca învingătoare numai for
mații engleze : Leeds United, 
Newcastle și Arsenal.

Inccpînd cu ediția 1971— 
1972 .Cupa europeană a târ
gurilor" va fi înlocuită cu o 
altă competiție, denumită 
„Cupa U.E.F.A.11.

Germaniei 
(28—22).

(Agerpres). — 
a competiției

LONDRA 4
Ultima ediție 
de fotbal „Cupa europeană a 
tîrgurilor" și-a desemnat în- 
vingătoarea miercuri seara 
pe terenul .Eiland Road11 din 
Leeds, unde formația engle-

PARIS 4 (Agerpres). — Pe 
marginea semifinalelor probei 
de simplu bărbați din cadrul 
campionatelor internaționale 
de tenis ale Franței (progra
mate astăzi pe terenul cen
tral de la Roland Garros), 
comentatorul agenției „France 
Prcsse“ scrie: „Trei jucători 
europeni (toți reprezentanți ai 
țărilor socialiste) și un ame
rican vor lupta pentru cali
ficarea în finala marelui tur
neu de la Paris. Cehoslovacul

Jan Kodes, favoritul nr. 1, 
câștigătorul ediției precedente, 
îl va întâlni pe tenismanul 
iugoslav Zeliko Franulovici, 
care în ultima partidă a „sfer
turilor" l-a eliminat cu 6—3, 
6—2, 4—6, 6—2 pe maghiarul 
Istvan Gulyas. In cealaltă 
semifinală, românul Ilie Năs- 
tase îl va- înfrunta pe ame
ricanul Frank Froehling, pro
fesor de tenis la un club din 
Florida, cel care l-a eliminat 
pe reputatul jucător de cu
loare Arthur Ashe. înalt de 
1,94 m, în vîrstă de 29 de 
ani, Froehling (al 5-lea ju
cător al lumii în anul 1963), 
revine anul acesta printre 
protagoniștii marilor turnee 
și va fi fără îndoială un ad
versar dificil, mai ales da
torită loviturii sale de dreap
ta, foarte 1 if tată. Dar, tână
rul tenisman român Ilie Năs- 
tase, care a arătat de la în
ceputul turneului o formă 
constantă și o mare forță de 
joc, are la rîndul său atu- 
urile necesare pentru a da 
o replică valoroasă lui Froeh
ling. Și nu ar fi deloc o sur
priză să regăsim în finală 
pe cei0 mai buni jucători eu
ropeni la ora actuală j Ilie 
Năstase și Jan Kodes11,

nisticii 
hein Sohn, 
deral pentru problemele coope
rării economice, Willy Becker,t 
primarul general al orașului/ 
Dusseldorf, membri ai Bundes- 
tagului, ai guvernului landu-’ 
lui, conducătorii unor mari fir-1 
mc economice vest-germanc, 
personalități ale vieții cultural- 
științificc, numeroși ziariști. •

Au asistat membri ai corpu- '■ 
lui diplomatic și conducători a . 
numeroase agenții economice 1 
străine din Diisseldorf.

Au participat Ion Pățan, vice- ‘ 
președinte al Consiliului de . 
Miniștri a] Republicii Socialiste 
România, și alte persoane o- 
ficiale române, precum și am
basadorul român la Bonn, Con- , 
stantin Oancea.

După o cuvînlare de salut , 
rostită de președintele Came
rei de Comerț a României, 
Victor Ionescu, a luat cuvîntul 
vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri, Ion Pățan, care a 
subliniat că expoziția „Româ-

nia se prezintă" constituie 
manifestare a dezvoltării fâvo, 
rabilc a relațiilor economice 
dintre Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Federală a 
Germaniei, un mijloc de a face 
mai bine cunoscute în R.F.G. 
activitatea și realizările Româ
niei.

Primarul general, Willy Be
cker, și-a exprimat apoi satis
facția pentru faptul că orașul 
Diisseldorf găzduiește o expozi
ție atât de importantă, după 
care a luat cuvîntul președin
tele Consiliului de Miniștri al 
landului, Heinz Kuhn. Vorbi
torul a spus că expoziția „Ro
mânia se prezintă" constituie 
o contribuție la mai buna cu
noaștere reciprocă a celor do
uă țări și, în același timp, la 
cauza apropierii și colaborării 
între țările europene.

După ce vice-președintele 
Consiliului de Miniștri, Ion 
Pățan, a tăiat panglica inaugu
rală, asistența a vizitat expo
ziția.

Plenara Comifefului Central
al Partidului Popular Revolufionar 

Mongol
ULAN BATOR 4 (Agerpres). 

— Vineri, la Ulan Bator a avut 
loc cea de-a 11-a plenară a 
Comitetului Central al Parti
dului Popular Revoluționar 
Mongol.

Plenara a dezbătut și a apro
bat în unanimitate raportul de 
activitate al Comitetului Cen-

i trai al partidului ce va fi pre
zentat la cel de-al XVI-lea 
Congres al P.P.R.M. In această

1 problemă, la plenară a luat 
cuvîntul Jumjaaghiin Tedenbal, 
prim-secretar al C. C. al 
P.P.R.M., președintele Consiliu
lui de Miniștri al R.P. Mon-

Secretarul
general al

U.N.C.T.A.D
la

Belgrad
BELGRAD 4 (Agerpres). — 

La invitația Vecei Executive 
Federale a Iugoslaviei, la Bel
grad a sosit secretarul general 
al U.N.C.T.A.D., Manuel Perez 
Guerrero.

Joi, Manuel Perez Guerrero 
și Anton Vratușa, secretar de 
stat adjunct pentru afacerile 
externe, au purtat convorbiri 
cu privire la pregătirile în ve
derea celei de-a treia conferin
țe U.N.C.T.A.D. ce urmează să 
aibă loc la Santiago de Chile, 
în aprilie—mai 1972. Schimbul 
de păreri, menționează agen
ția Taniug, s-a referit la țelu
rile principale și sarcinile con
ferinței, la ordinea de zi a a- 
cesteia, organizarea activității 
sale, precum și la o serie de 
probleme privind țările în curs 
de dezvoltare.

---- 4-----

Panama revendică 
jurisdicția sa 
asupra zonei 

canalului
CIUDAD DE PANAMA 3 

(Agerpres). — Cercurile poli
tice panameze așteaptă ca pro
blema lichidării bazelor mili
tare americane din zona Cana
lului Panama să constituie 
principalul subiect al Viitoarei 
reuniuni a Comisiei americano- 
panameze, consacrată negocie
rii unui nou tratat privind a- 
ceastă zonă. Fernando Man- 
fredo, membru al delegației 
panameze la reuniunea Comi
siei, a declarat că țara sa va 
insista asupra jurisdicției sale 
asupra zonei canalului, care 
este în prezent controlată de 
S.U.A. Referindu-se la ceea ce 
a denumit „prezența copleși
toare a S.U.A. în zona cana- 
lului11, el a subliniat că unul 
din principalele motive ale 
fricțiunilor dintre Panama și 
Statele Unite îl reprezintă 
„existența unui stat în stat".

i (Agerpres). 
eveniment 

cursul zilei de joi al 
de-al 29-lea Salon internați
onal al aviației și cosmona
uticii, organizat pe aeropor
tul parizian Le BOurget, l-a 
constituit întâlnirea dintre 
cosmonauții sovietici și ame-

ricam. C u acest prilej. Pavcl 
Popovici, comandantul navei 
cosmice sovietice „Vostok-4", 
Vitali Sevostjanov și Andrian 
Nikolaev, care au alcătuit e- 
chipajul navei cosmice „So- 
iuz-9“, au primit la pavilio
nul Uniunii Sovietice echipa-

jul navei cosmice americane 
„Apollo-14", alcătuit 
Allan Shepard, Edgard 
cheli ’ ~

In
niri,
două
de daruri.

și Stuart Roosa. 
amintirea acestei 
cosmonauții din 
țări au făcut schimburi

o
Cei 7 500 de muncitori de 

pe plantațiile din Costa Rica 
ale companiei americane „Uni
ted Fruit" continuă greva de
clanșată în urmă cu aproape 
două săptămîni. In sprijinul 
revendicărilor lor — constînd 
din majorarea salariilor și îm
bunătățirea condițiilor de mun
că și a asistenței medicale — 
muncitorii au participat la o 
demonstrație. încercarea poli
ției de a-i dispersa a generat 
incidente violente, în cursul 
cărora 800 de persoane au fost 
rănite și aproximativ 500 ares
tate.

Agenția MEN transmite 
că președintele Republicii A- 
rabe Unite, Anwar Sadat, a 
prezidat joi o reuniune a Co
mandamentului suprem al for
țelor armate ale R.A.U. Șeful 
statului egiptean a prezentat 
cu acest prilej evoluția situa
ției politice în Orientul Apro
piat.

4 Peru va cere convocarea 
unei reuniuni extraordinare a 
conferinței miniștrilor de ex
terne ai țărilor latino-amerl- 
cane, dacă Statele Unite vor 
proceda la reducerea importu
rilor de zahăr, a anunțat mi
nistrul de externe peruan, ge
neralul Edgardo Mercado Jar-

Succese repurtate 
de forțele patriotice

FĂPTUI?
din Vietnamul de sud șl Laos

ze de la Cam Ranh au fost dis
truse rezervoare conținînd 7 
milioane litri de gazolină.

In provincia Quang Tri, uni
tățile FNE au declanșat, de a- 
semenea, puternice atacuri a- 
supra forțelor americano-saigo
neze. Potrivit agenției Elibera
rea, detașamentele 
care acționează in 
giune au scufundat 
barcațiuni militare 
cului.

Cu sprijinul populației locale 
— relevă agenția — forțele ar
mate populare de eliberare au 
reușit să preia controlul asu
pra multor regiuni, înlăturînd 
organele de administrație in
stituite de regimul Thieu.

VIETNAMUL DE SUD 4 
(Agerpres). — Agenția de pre
să Eliberarea transmite noi 
știri în legătură cu succesele 
repurtate în lunile aprilie și 
mai de către forțele patriotice 
din Vietnamul de sud în acțiu
nile de luptă angajate cu tru
pele americano-saigoneze. In 
provinciile Ca Mau și Rach 
Gia — relatează agenția — 
forțele armate populare de eli
berare au scos din luptă mai 
multe batalioane saigoneze care 
participaseră la operațiuni'e 
militare din jungla U Minh. 
Totodată, detașamentele FNE 
au declanșat atacuri asupra 
fortificațiilor deținute de tru
pele administrației Thicu chiar 
în perimetrul Saigonului, iar 
artileria forțelor patriotice a 
bombardat intens importante 
baze aeriene, navale și de in
fanterie americano-saigoneze 
amplasate la Da Nang, Nouc 
Man, Dong Tac, Cam Ranh, 
Nha Trang, Pleiku, Dakto, 
Kontum provocînd pierderi 
grele inamicului. Numai în 
cursul atacului lansat de forțe
le armate populare de elibera
re la 23 mai asupra baze! 
aero-navale americano-saigone-

Declarația M.A.E.
PHENIAN 4 (Agerpres). — 

Ministerul Afacerilor Externe 
al R.P.D. Coreene a publicat 
o declarație în legătură cu 
„exercițiul naval comun S.U.A.- 
Japonia", cu participarea a nu
meroase nave de război în a- 
pele din estul Coreei. La exer
cițiu, iau parte nave ale flo
tei a 7-a americane, escortate

rin. El a relevat că o aseme
nea măsură — ar lovi sever 
în interesele țării sale și ale 
altor țări latino-americane.

• Ministrul Uruguayan de 
interne. Santiago de Brum Car
bajal, și-a prezentat joi demi
sia, la cinci luni după ce își 
asumase această funcție. Potri
vit agenției Prensa Latina, cer
curile politice din Montevideo 
pun în legătură această de
misie cu neputința autorităților 
de a limita activitățile organi
zației ilegale Tupamaros.

Reprezentanților 
american a apro- 
de 3,4 miliarde

4 Camera 
a Congresului 
bat un buget 
dolari pentru N.A.S.A. pe exer
cițiul financiar 1971—1972. In 
prealabil au fost respinse două 
amendamente vizînd reducerea

patrioților 
această re- 
300 de am- 
ale inami-

URMĂRILE ERUPȚIEI 

VULCANULUI ETNA

XIENG QUANG 4 (Agerpres) 
— Agenția de presă Khaosan 
Pathet Lao anunță că în cursul 
operațiunilor militare desfășu
rate în provincia Xieng Quang 
de forțele patriotice laoțiene 
în perioada 27 aprilie — 25 
mai au fost scoși din luptă 
1 200 de soldați inamici. Din
tre aceștia, precizează agenția 
citată, o mare parte erau mer
cenari tailandezi.

al R.P.D. Coreene
de distrugătoare și submarine 
japoneze.

Guvernul R.P.D. Coreene și 
întregul popor corean, se spu
ne în declarație, denunță aces
te manevre provocatoare și le 
condamnă sever, ca acțiuni 
care amenință pacea în Co
reea și în Asia.

acestui buget cu 425 milioane 
dolari. Programele Administra
ției naționale pentru aeronau
tică și cercetarea spațiului cos
mic în viitorul exercițiu finan
ciar prevăd lansarea a încă 
două nave spațiale cu echipaj 
la bord în direcția Lunii — 
„Apollo-1G‘‘ : și „ApoIlo-17" — 
precum și construirea și expe
rimentarea „navetelor spațiale".

Congresmenii de culoare 
din Camera Reprezentanților a 
S.U.A. au anunțat că vor trimi
te un reprezentant al lor în 
R.F.G., Turcia, Italia și Grecia 
pentru a investiga cazurile de 
discriminare rasială semnalate 
în rîndul forțelor militare a- 
mericane staționate în aceste 
țări.

Q Centrul spațial de la Pa
sadena (California) a anunțat 
că sonda americană „Mari- 
ner-9“, lansată săptăniina tre
cută în direcția planetei Marte, 
evoluează conform programu
lui stabilit. Pentru simbătă se 
prevede o manevră de corecta
re a traiectoriei concomitent 
cu o sporire a vitezei, astfel 
incit sonda spațială să se poa
tă înscrie, in noiembrie, pe o 
orbită marțiană. Fără această 
corectare a traiectoriei „Mari- 
ner-9“ ar trece la o distanță 
de peste 25 750 km de Marte

Teama și incertitudinea, ca
re au stăpinit pe locuitorii 
satelor Fornazzo și Sant'Alfio, 
de la poalele Muntelui Etna, 
s-au împrăștiat. Autoritățile 
locale au ridicat starea de 
urgență declarată in urmă 
cu două săptămîni. Au fost, 
de asemenea, date ordine de 
rechemare a trupelor de ur
gență alcătuite din carabi
nieri și pompieri, menținute 
de câtva timp in stare de a- 
larmă pentru a interveni in 
vederea unor evacuări in 
masă.

Pentru o asemenea iniția
tivă a fost așteptat insă ver
dictul vulcanologilor. Obser- 
vindu-se o considerabilă re
ducere a erupției unor cratere 
secundare, precum și o oa
recare fluctuație a altora, o 
echipă de cercetători a por
nit miercuri dimineața intr-o 
expediție spre virfurile fume- 
ginde ale celui mai înalt vul
can din Europa, spre a studia 
hla fața locului" și a colec
ționa eșantioane de rocă și 
de gaz magmatic. Mult aș
teptatul verdict a fost pro
nunțat de profesorul Alfred 
Rittman, președintele Insti
tutului Internațional de Vul- 
canologie din Catania, care 
a declarat: „Erupția s-a ter
minat. Sint sigur de aceasta. 
Actuala fluctuație in scurge
rea lavei nu este decit sfîr- 
șitul ei". Cercetătorul a adus 
ca argumente densitatea, cu
loarea și temperatura lavei 
care mai emană încă din 
craterul principal. „Nu există 
un pericol iminent pentru o 
nouă izbucnire", a încheiat el.

Prin cele 140 milioane de 
metri cubi de lavă, care s-a 
scurs de la 5 aprilie, recenta 
erupție a Etnei este consi
derată drept cel de-al patru
lea mare fenomen de acest 
fel din 1669. cînd Etna a 
distrus orașul Catania. In 
cele 58 de zile de erupție, 
magma fierbinte a distrus ob
servatorul vulcanologic, vechi 
de. un secol, a rupt liniile 
unui teleferic, a blocat trei 
drumuri, a incendiat circa 20 
de case de pe pantele mun
telui, citeva vile și case din 
marginea satului Fornazzo, au 
fost distruse mai multe sute 
de hectare de plantații cu 
viță de vie, precum și citeva 
ferme din estul Siciliei.

AUDIERILE PRELIMINARE

IN CAZUL CORONA

Tribunalul din Yuba City 
(California) a audiat pe Juan 
Corona, suspectat a fi auto
rul a zece din cele 23 de a- 
sasinate comise in ultimele 
săptămîni in această locali
tate. Procurorul Dave Teja 
a anunțat că. deși Corona nu 
a recunoscut nici un capăt 
de acuzare, instanța a decis 
să deschidă la 16 iunie au
dierile preliminare pentru pu
nerea sub acuzare și inten
tarea procesului.

PRIMUL „STRĂIN1

ALES MEMBRU

AL ACADEMIEI FRANCEZE I
Romancierul american Ju

lien Green, născut la Paris ! 
in urmă cu 71 de ani, a fost | 
ales, cu .27 dc voturi și o ab
ținere, membru al Academiei 
Franceze, pe locul rămas va
cant prin decesul lui Fran
cois Mauriac. Julien Green 
devine, astfel, primul „străin", I 
căruia i se face această o- 
noare.

Laureat al .Marelui Pre
miu Național al Literelor" 
in 1966 și al „Marelui Pre
miu pentru literatură" al A- 
cademiei Franceze în 1970, 
Julien Green este recunoscut 
ca unul din cei mai mari ro
mancieri francezi contempo
rani.
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